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

A jelentés célja, hogy átfogó képet nyújtson a belföldi pénzforgalomban és a hazai felvigyázott pénzügyi infrastruktúrák 
működésében megfigyelhető tendenciákról, a főbb kockázatokról, valamint arról, hogy az MNB milyen eszközöket mozgó-
sított annak érdekében, hogy a fent jelzett alapvető feladatát megvalósítsa. E kiadvánnyal az MNB hozzájárul a pénzfor-
galommal, a pénzügyi infrastruktúrákkal kapcsolatos jegybanki tevékenység transzparenciájának növeléséhez, továbbá 
fejleszti a pénzügyi kultúrát, ezáltal pedig a jelentést olvasók pénzforgalmi döntéseinek tudatosságát.

 

Az elemzés az MNB Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóságán készült Bartha Lajos ügyvezető igazgató irányítása alatt. A pub-
likációt a Pénzügyi Stabilitási Tanács hagyta jóvá 2020. július 2-i ülésén. A jelentés készítésében részt vettek: Balla Gergely 
(főszerkesztő), Bárdits Zita, Bodnár László, Brosch Judit, Csapó Beáta, Császár Péter, Cseh Árpád (szerkesztő), Deák Vivien, 
Fördős Fanni, Gábriel-Lajos Brigitta, Kajdi László, Kiss Milán, Kozma Eszter, Luspay Miklós (főosztályvezető), Nemecskó 
István, Pintér Cecília (szerkesztő), Rácz Dániel, Sallai Miklós, Sin Gábor, Takács Kristóf, Varga Lóránt (főosztályvezető).

A Pénzügyi Stabilitási Tanács a 2020. április 7-i és 2020. július 2-i, a Monetáris Tanács pedig a 2020. június 23-i ülésén 
tárgyalta az anyag kiemelt üzeneteit, valamint a jelentést, és értékes tanácsokat adott annak elkészítéséhez.

Az MNB szakértői elsősorban a 2019. év releváns információit dolgozták fel, ugyanakkor előre tekintő jelleggel a 2020. 
évi aktuális folyamatok elemzése is megtalálható a jelentésben.
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1. Vezetői összefoglaló

HAZAI PÉNZFORGALMI FOLYAMATOK

2019-ben is folytatódott az elektronikus pénzforgalmi inf-
rastruktúra fejlődése és a digitalizáció terjedése hazánk-
ban. Azonlinehozzáférhetőszámlákszámamegközelítet-
tea8,4millió,ahazaikibocsátásúfizetésikártyákszáma
a9,4millió,amobiltárca-alkalmazásbaregisztráltkártyák
számapediga0,5milliódarabot.Emellettnőttazinternetes
bankkártya-elfogadóhelyekésafizikaikereskedőielfoga-
dóhelyekenüzemelőPOS-terminálokszáma is:azelőbbi
megközelítettea13ezer,azutóbbipediga150ezerda-
rabot.Azelektronikuspénzforgalmiinfrastruktúratovábbi
fejlődéseszempontjábólkiemelendő,hogyazonlinepénz-
tárgéphasználatárakötelezettekkörében2021.január1-től
kötelezőleszazelektronikusfizetéslehetőségénekbiztosí-
tása,ígyottiselérhetőleszakészpénzmentesfizetés,ahol
eddignemvoltrámód.Ehheztámogatástnyújtazazonnali
fizetés2020.március2-ibevezetése,amelyazátutalások
felhasználásilehetőségeinekkibővítésévelmegteremtette
azegyszerűenhasználhatóésinnovatívfizetésimegoldások
fejlesztésénekalapját.

Az infrastruktúra fejlődésével párhuzamosan az elektroni-
kus fizetési műveletek száma is bővült, a növekedés húzó-
erejét 2019-ben is a fizetési kártyás vásárlások számának 
bővülése adta. Azelektronikusfizetésitranzakciókszáma
15százalékkalnőtt2018-hozképest,ésmeghaladtaaz1,4
milliárddarabot,melyből közel 1milliárddarabotadtak
a bankkártyás vásárlási tranzakciók. Jelentős növekedés
történtakártyaalapúinnovatívfizetésekésazátutalások
terénis:amobiltárca-alkalmazásokonkeresztüllebonyolí-
totttranzakciókszámamegnégyszereződött,azátutalások
számapedig közel 7 százalékkal bővült.Habár az online
pénztárgépekadatbázisaalapján továbbra is80százalék
körüliakészpénzestranzakciókarányaakiskereskedelmi
fizetésekkörében,azelektronizációegyrenagyobbteret
hódít.Ennekköszönhetőenhazánk2019soránisközelebb
kerültazeurópaiuniósátlaghozavásárlásokelektronikus
fizetésénekarányaterén.

A hazai bankok drágán és bonyolult struktúrában árazzák 
az átutalási szolgáltatásaikat, pedig a kedvező csomagára-
zást alkalmazó számlatermékek széleskörű elterjesztése 
további jelentős lökést adhatna az elektronikus fizetések 
térnyerésének. AzMNB2019-benés2020elejénismeg-
vizsgáltaapénzforgalmiszolgáltatásokhazaiárazását,és

megállapította,hogyamagyarlakoságiügyfelekjövedelem-
arányospénzforgalmiköltségeeurópaiösszehasonlításban
magasnaktekinthető,azárazásistruktúrákbonyolultsága
pedignehezítiazegyesszámlacsomagokösszehasonlítását.
Mivelezhátráltatjaazelektronizációdinamikusbővülését,
azMNB2019és2020sorántöbbszörisaztazelvárástfogal-
maztamegahazaipénzforgalmiszolgáltatókfelé,hogyala-
csonyhaviszámlavezetésidíjellenébenéskülöntranzakciós
díjaknélkülbiztosítsanakkorlátlanszámúésösszegűátuta-
lástazügyfeleiknek.Jólmutatjaezenintézkedésszükséges-
ségét,hogy2019-ben10,3százalékkalnőttabankszektor
pénzforgalmiszolgáltatásokbólszármazóbevétele,akisebb
kereskedőkkártyaelfogadásiköltségeipedigtovábbraisma-
gasszintenmaradtak.

2019-ben 9 pénzforgalmi ellenőrzést zárt le az MNB, és 
összesen 135,8 millió forint értékben rótt ki pénzforgalmi 
bírságot. Azelvégzettpénzforgalmiellenőrzésekáltalános
tapasztalataaz,hogyavizsgáltszolgáltatókműködésealap-
vetőenmegfelelő,viszontmindenesetbenvannakhiányos-
ságok.Aleggyakoribbhibaafizetésiműveletekhaladéktalan
jóváírásánakelmaradása,melyetmásodikhelyenafizetési
műveletekhelyesbítéséhez,valamintafelelősségiéskár-
viselésiszabályokhozkötődőszolgáltatóimulasztásokkö-
vetnek.A2019-esellenőrzésekfókuszábanazújeurópai
pénzforgalmiirányelv(PSD2)szabályainakellenőrzéseállt,
melyretovábbraiskiemeltfigyelemfoghárulni:azMNB
2020 során szektorszinten fogja ellenőrizni a PSD2 által
előírt hozzáférési interfészek (API-k)megfelelőműködé- 
sét.

2019-ben is alacsony volt az elektronikus pénzforgalomban 
bekövetkezett visszaélések és a pénzforgalmi üzemzavarok 
száma. 2019elsőháromnegyedévében0,006százalékvolt
abankkártyásvisszaélésekszámánakarányaazösszeskár-
tyatranzakciószámáhozképest,amikárértékben0,012szá-
zalékosaránytjelentateljesforgalomhozképest.Akártyás
visszaélésektehátelhanyagolhatómértékűek,viszontjel-
lemzőenazinternetesvásárlásitranzakciókatéskiváltképp
ahatáronátnyúlóműveleteketérintik.Anemkártyákhoz
kapcsolódó visszaélésekbőlmindössze 52darab történt.
Emellettapénzforgalmiüzemzavarokszáma isalacsony-
naktekinthetőazinfrastruktúraösszetettségéhezképest:
2019-ben442incidensrőlkapottadatotazMNB,melyek
elhárításáigátlagosan12órateltel.Azincidensekközel40
százalékaazinternetbankirendszerekhezkapcsolódott.
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HAZAI FIZETÉSI ÉS ÉRTÉKPAPÍR-
INFRASTRUKTÚRÁK

Az MNB által üzemeltetett bankközi fizetési rendszer, 
a VIBER, 2019-ben is magas megbízhatósággal üzemelt, 
és 11 százalékos tranzakciószám-bővülést tapasztalt 2018-
hoz képest. AVIBER-forgalomértéke1515milliárdforintot
tettki,ésösszesencsupán192percteljesszolgáltatáskiesés
adódottarendszerben2019során.Akiegyenlítésikockázat
egészévbenalacsonyszintűnekbizonyult,alikviditáspedig
mindarendszer,mindazegyedibankokszintjénelegendő
volt.AVIBER-hezkapcsolódónemzetköziCLS-rendszerben
48százalékkalnőttaforintügyletekösszértéke,azaztöbb
devizaügylettudottkiegyenlítésikockázatnélküllebonyo-
lódnimint2018-ban.

A GIRO Zrt. által üzemeltetett bankközi fizetési rendszer, 
a BKR, megbízhatóan üzemelt 2019 során, az elszámolt 
tételszám pedig 6,8 százalékkal bővült 2018-hoz képest. 
ABKR-forgalom127ezermilliárdforintottettki2019-ben.
Arendelkezésreállásazéjszakaiésnapközbenielszámolás
esetébenegyarántkéthónapbanalakultazelvártszintalatt,
ígymindkételszámolásesetébennövekedettaszolgáltatás
ellátásánakkockázata.Kiemelendőviszont,hogy2019.július
1-jénélesedettazazonnalifizetésközpontiinfrastruktúrája,
teretnyitvaaszolgáltatás2020.március2-iindulásáigtartó
próbaüzemelőtt.

A KELER Zrt. által üzemeltetett értékpapír-kiegyenlíté-
si rendszer magas megbízhatósággal üzemelt 2019-ben, 
a kiegyenlített tranzakciószám pedig 8 százalékkal nőtt 
2018-hoz képest. AKELERZrt.230ezermilliárdforintnyi
tranzakciótegyenlítettki2019során,arendelkezésreállás
szintjepedigmindenhónapbanazelvártértékfelettalakult.
Azügyletekkiegyenlítésénekkockázatamérséklődött,aki-
egyenlítésimeghiúsulásokértékepedigcsökkent2018-hoz
képest.Mindemellettkiemelendő,hogyatársaságjelentős
lépésekettettaközpontiértéktáriműködéséhezszükséges
CSDR-engedélymegszerzéseérdekében,ésa2018végén
indultinformatikaimodernizációjaterén.

A KELER KSZF Zrt., a hazai tőke- és energiapiaci elszá- 
molófél magas megbízhatósággal üzemelt 2019-ben, 
a tőkepiaci elszámolt tranzakciószám viszont közel 5 szá-
zalékkal csökkent 2018-hoz képest. AKELERKSZF7,7ezer
milliárdforintnyitranzakciótszámoltel2019során,aren-
delkezésreállás szintjepedig csakegyhónapbanalakult
az elvárt érték alatt. A késedelmes teljesítésből fakadó
kockázat csökkent 2018-hoz képest, az általános klíring-
tagi kockázatai kezelésére pedig új eljárásokat vezetett
beatársaság.Fontos,hogyaKELERKSZFaközép-európai
régióegyikmeghatározóenergiapiaciszereplőjévéváltaz
elmúltévekben,ígyazenergiapiacitranzakciók2019-benis

jelentősrésztképviseltekaportfóliójában.Ehheziskötődik,
hogyatársaság2019-benfejlesztenikezdtekiegyenlítőbanki
kapcsolatait,melyneknyománháromtovábbiintézménnyel
tervezegyüttműködéstkialakítani.

KIEMELT TÉMÁK

2020. március 2-án sikeresen elindult a magyar azonna-
li fizetési szolgáltatás, amivel új időszámítás kezdődött 
a hazai pénzforgalomban. AzMNB,aGIROZrt.ésaha-
zaibankszektoregyüttműködésénekésazelmúltévekben
elvégzett jelentős, összehangolt munkának köszönhető-
en problémamentesen indult az azonnali fizetés. Világ-
viszonylatban is kiemelkedő eredménynek számít, hogy
MagyarországonazMNB szabályozásának köszönhetően
valamennyibankésegyébpénzforgalmi szolgáltatóegy-
szerre vezettebe a szolgáltatást,mely a 10millió forint
alattielektronikusan indított átutalásokra kötelezően al-
kalmazandó.Ennekkövetkeztébenazévösszesnapjánéj-
jel-nappal,másodpercekalattteljesülőátutaláslettazúj
normavalamennyi,hazaibankszámlávalrendelkezőügyfél
számára,ésmárazelsőháromhónapban3,8ezermilliárd
forintkerültkiegyenlítésreazújrendszerben.Azazonnali
fizetésfejlődéseelőttviszontmégtovábbraisjelentőstér
mutatkozik,ígyazMNBaktívantámogatjaazátjárhatóinno-
vatívszolgáltatásokbevezetését,amásodlagosazonosítók
használatátésafizetésikérelemreépülőpiacimegoldások
megjelenését.AzMNBmindemellettelvárjaabankszek-
tortólazt,hogyazazonnalifizetésiszolgáltatástekinteté-
ben is kiemelt figyelmet fordítson a csalásokmegelőzé- 
sére.

A PSD2 hozzájárul az ügyfelek hatékonyabb védelmé-
hez és az új pénzforgalmi szolgáltatók megjelenéséhez, 
a bankszektornak pedig fel kell készülnie az alkalmazására. 
APSD2megköveteliazerősügyfél-hitelesítés,azazakét-
faktorosazonosításbevezetésétazelektronikusfizetések
biztonságánaknöveléseérdekében.Ezahazaiátutalások
esetébenmáreddigisjellemzővolt,viszontazonlinefize-
tésekteréntovábbilépéseketkelltennieaszektornak2020
végéig.Emellettelőrelépésszükségesaharmadikfélszol-
gáltatóknaknyújtotthozzáférésiinterfészek(API-k)biztosí-
tásaterénis,mivelazMNBhiányosságokattapasztalezzel
kapcsolatban.Azújharmadikfélszolgáltatókhazaijelenléte
nemszámottevő,viszontamagyarbankokkörébenverseny
indultezenatéren.

Nemzetközi kitekintés alapján megállapítható, hogy 
a pénzforgalmi fintech-szolgáltatók előretörése megállít-
hatatlan, illetve egyre több jegybank vizsgálja a digitális 
jegybankpénzzel kapcsolatos lehetőségeket. Azújfintech-
szolgáltatók leginkább a pénzforgalom területén jelen-
nekmeg, ígyahagyományosbankiszereplőknekmuszáj
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aversenyképességük fejlesztésérekoncentrálniuk.Utób-
biakszámárasegítségetnyújtebbenaz,hogyegyretöbb
országbanindulazonnalifizetésiszolgáltatás.Hazánkbanis
megfigyelhető,hogyegyretöbbinnovatívszereplőjelenik
megelsősorbanahatáronátnyúlófizetésiszolgáltatások,
a készpénzhelyettesítő fizetési eszközök kibocsátása, va-
lamintamobilfizetésimegoldásokterén,amiszorosver-
senyrekésztetiabankszektort.Mindezekmellett,többek
közöttapénzforgalommalkapcsolatosaspektusokmiatt,
így a különbözőfintech és bigtech szereplőknyomására
tekintettelis,egyretöbbjegybankvizsgáljaadigitálisjegy-
bankpénz különböző formáit és az esetleges bevezetés 
lehetőségeit.

A hazai pénzügyi infrastruktúrák felkészültek a koronaví-
rus pénz- és értékpapírforgalmi hatásának kezelése, és az 
elektronikus fizetési módok irányába történő átterelődés 
növekedésére. AzMNB2020.március20-ánazérintőkár-
tyásvásárlásokesetébenaPIN-kódkötelezőhasználatára
vonatkozó5ezerforintosértékhatár15ezerforintratör-
ténőmegemeléséreszólítottafelaszektort,amitkésőbb
kormányrendeletismegerősített,ezáltalcsökkentavírus
terjedésénekkockázata.EmellettazMNBáltaltulajdonolt
ésfelvigyázottrendszereküzemeltetőifontoslépésekettet-
tekannakérdekében,hogymunkavállalóikegészségének
megőrzésétbiztosítvatudjákfenntartanigazdaságikulcs-
szerepüket.
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2. Hazai pénzforgalmi folyamatok

1Üzletekalattnemkizárólagfizikaikerekedőiegységeket,hanemonlinepénztárgéphasználatárakötelezett,szolgáltatóiszektorhoztartozóegyéb
egységeket(pl.vendéglátóipariegység,szálláshely-szolgáltatóegység,szerviz,taxi)isértünk.

2.1. AZ ELEKTRONIKUS 
PÉNZFORGALOM FEJLŐDÉSE

2.1.1. Az elektronikus pénzforgalmi 
infrastruktúra fejlődése 

A hazai pénzforgalom fejlődését 2019-ben is a digitalizáció 
terjedése jellemezte: jelentősen nőtt az online hozzáférhe-
tő számlák, a hazai kibocsátású érintőkártyák és a mobil-
tárca-alkalmazásba regisztrált kártyák száma.Azelsődle-
gesenfizetésicélúszámlák6,7milliósdarabszámábannem
történtjelentősváltozás2019során,viszontadigitalizáció
dinamikustérhódításátmutatja,hogyazonlinehozzáférhe-
tőszámlákszámatöbb,mint331ezerdarabosnövekedés
következtébenmegközelítettea8,4milliót.Ezzelazarányuk
azösszesfizetésiszámlánbelülmeghaladtaa80százalékot,
ami4,5százalékpontosemelkedés2018végéhezképest.Ez
rendkívülkedvezőhatásazelektronikusankezdeményezett
átutalásokatésezáltalateljeshazaipénzforgalmatforra-
dalmasító,2020.március2-átólelérhetőazonnalifizetési
szolgáltatásvonatkozásában.Mindezekmellettahazaiki-
bocsátásúfizetésikártyákszáma133ezerdarabotmegha-
ladómértékbenbővült2019során,aminekeredményeként
azévvégéremegközelítettea9,4milliódarabot.Afizetési
kártyákonbelülazérintőkártyákdarabszámaközel9szá-
zalékos emelkedést követőenmegközelítettea 8milliót.
Ezzelazarányukazösszesfizetésikártyánbelülelértea85
százalékot,ami5,8százalékpontosbővülés2018végéhez
képest(1.ábra).Ezzelpárhuzamosan,afizetésikártyásinf-
rastruktúráraépülőinnovatívszolgáltatásokterjedésének
eredményekéntahazaipénzforgalmiszolgáltatókáltalkínált
mobiltárcásalkalmazásokbaregisztráltkártyákszámában
kiugrónövekedéstörtént,aközel320százalékosévesbő-
vülésrévénaszámuk2019végéremeghaladtaa420ezer
darabot.Mindezegyértelműenjelziamindennapiéletszin-
temindenterületérekiterjedődigitalizációtérnyerését,va-
lamintafogyasztóinyitottságnövekedésétazegyszerűen
éskényelmesenhasználható,innovatívelektronikusfizetési
megoldásokirányába.

Az elektronikus pénzforgalom terjedése a hazai fizetésikár-
tya-elfogadói infrastruktúra tekintetében is megmutatko-
zott: nagymértékben nőtt az internetes elfogadóhelyek és 
a POS-terminálok száma.Ahazaipénzforgalmiszolgáltatók

fizetésikártya-elfogadóihálózatáhoztartozó,fizikai-kereske-
dőielfogadóhelyektekintetébencsekélymértékű,1száza-
lékotaligmeghaladócsökkenéstörtént,ígyszámuk2019
végén114ezeralattmaradt.Ugyanakkorlefelétorzítjaezt
azértéketazMNBfeléadatszolgáltatásikötelezettséggel
nemrendelkezőkülföldiszolgáltatókhazaiterjeszkedése,
akikegyreszélesebbkörbennyújtanakhatáronátnyúlóan
fizetésikártya-elfogadóiszolgáltatástésüzemeltetnekMa-
gyarországonPOS-terminálokat,ezviszontnemjelenikmeg
abemutatottadatkörben.Ahazaielfogadóihálózatokhoz
tartozó internetes elfogadóhelyek száma ugyanakkor 10
százalékotmeghaladómértékbennőtt,ésmegközelítette
a13ezret,aminagymértékbenhozzájárultakártyafizikai
jelentlététnemigénylő,onlinevásárlásiforgalombővülé-
séhez.EzenfelülafizikaielfogadóhelyekenüzemelőPOS-
terminálokszáma2százalékotmeghaladómértékbennö-
vekedett,ésazévvégénátléptea147ezret.2019végén
aPOS-terminálok89százaléka,131ezerkészüléktámogatta
azérintésesfizetést,ami3,5százalékpontosemelkedéstje-
lent2018végéhezképest(1.ábra).

Az online pénztárgép használatára kötelezett üzletek1 kö-
rében folyamatosan nő a kártyaelfogadás elterjedtsége. 
Azüzletekévesforgalmáttekintve–améretszempontjából
releváns,16millióforintkörülikategóriátólkezdve–szin-
tevalamennyicsoportbanjavultakártyaelfogadásaránya

1. ábra
Az érintéses technológia terjedése a magyarországi 
fizetési kártyás rendszerben (2012–2019)

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% %

Érintőkártyák aránya 
Érintéses POS terminálok aránya 
Érintéses vásárlások számának aránya 
Érintéses vásárlások értékének aránya 



HAZAIPéNZFORGALMIFOLyAMAtOK

FIZETÉSI RENDSZER JELENTÉS • 2020. JÚLIUS 11

2019-benis.Mindazonáltaltovábbraisérvényes,hogymi-
nélnagyobbegyüzletévesforgalma,annálnagyobbakár-
tyaelfogadásvalószínűsége:míga16millióforintkörüliéves
forgalmikategóriábanéppencsakeléria60százalékot,ad-
dig100millióforintfellettmegközelíti,vagymegishaladja
a90százalékot,5milliárdforintfelettpedig100százalékot
mutat.(2.ábra)

Az elektronikus pénzforgalom további térhódítására jelen-
tős pozitív hatást gyakorolhat az, hogy az online pénztár-
gép használatára kötelezettek 2021. január 1-jét követően 
kötelesek lesznek biztosítani az elektronikus fizetés lehe-
tőségét.Azazonlinepénztárgépekadatbázisának2019-es
adataialapjánapénztárgépekhasználatárakötelezettközel
120ezeradózónagyjából52százalékabiztosítottazérde-
keltségébetartozóüzletekbenkártyaelfogadástazügyfelek
részére,amibőljóllátható,hogyafizetésihelyzetekegyje-
lentőshányadábanelsősorbancsakakészpénzesfizetésvolt
elérhető.Ebbenatekintetben2021.január1-jétőljelentős
változásthozazelektronikusfizetés lehetőségénekköte-
lezőbiztosításáravonatkozójogszabályielőírás.2019-ben
atranzakciókszámának79százalékatörténtolyanfizetési
helyzetben,aholbiztosítottvoltakártyaelfogadásazügyfe-
lekrészére,ígyajogszabályiváltozásvárhatóanafennmara-
dó21százalékotfogjapozitívanérinteni.(3.ábra)

2.1.2. Az elektronikus pénzforgalmi 
műveletek elterjedtsége

A fizetési infrastruktúra fejlődése mellett a hazai elekt-
ronikus pénzforgalmi tranzakciók számának bővülése 
is töretlenül folytatódott 2019-ben, aminek fő húzóere-
jét továbbra is a fizetési kártyás vásárlások jelentették. 
Azelektronikusfizetésitranzakciókszáma2019-benközel
15százalékkalnőttamegelőzőévhezképest,ésmegha-
ladtaa1,4milliárddarabot.Ehhezdöntőmértékbenafi-
zetési kártyás vásárlási forgalom előző évekhez hasonló
szignifikáns emelkedése járult hozzá. A kártyás vásárlási
tranzakciókszámaa19százalékotmeghaladóbővüléskö-
vetkeztébenmegközelítetteaz1milliárddarabot(4.ábra).
Aforgalomkorábbiévekhezhasonlódinamikusemelkedé-
séheznagymértékbenhozzájárultazérintésestechnológia
továbbiterjedéseésaváltozatlanulmagasszintűbiztonság.
Azérintésestranzakciókszámarányban92százalékottettek
kiahazaikibocsátásúkártyákkalbelföldönlebonyolítottfizi-
kaivásárlásokszegmensében(4.ábra).Akártyatranzakciók
esetébenugyanakkoregyrenagyobbteretnyernekazon-
linevásárlásokis,akülönbözőwebshopokterjedésénekés
afogyasztóibizalomerősödésénekköszönhetően:ahazai
kártyávallebonyolítottinternetesmegrendelések2019-ben
ateljesvásárlásiforgalomtranzakciószámának15százalékát
tettékki.Ezatrendafogyasztóiszokásokkoronavírus-jár-
ványokoztamegváltozásamiattvárhatóanmégerősebble-
hetajövőben.Szembetűnőanövekedésahazaivásárlások
mellettahatáronátnyúlóforgalomvonatkozásábanis.éves
szintenamintegy90millióhatáronátnyúlótranzakció30

2. ábra
Online pénztárgéppel rendelkező üzletek darabszáma 
forgalmi méretkategóriák szerinti logaritmikus skálán 
és a kártyaelfogadás aránya az egyes kategóriákban
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3. ábra
Kártyaelfogadás statisztikái az online pénztárgépek 
adatbázisa alapján (2019)

21% 18% 61%
79%

0%

Tranzakciók számaránya az összes tranzakción belül azoknál 
a fizetési helyzeteknél ahol nem elérhető a kártyás fizetés
Tranzakciók számaránya az összes tranzakción belül azoknál
a fizetési helyzeteknél ahol elérhető a kártyás fizetés
Készpénzes tranzakciók számaránya az összes tranzakción 
belül azoknál a fizetési helyzeteknél ahol elérhető 
a kártyás fizetés
Kártyás tranzakciók számaránya az összes tranzakción belül
azoknál a fizetési helyzeteknél ahol elérhető a kártyás fizetés
Egyéb tranzakciók számaránya az összes tranzakción belül 
azoknál a fizetési helyzeteknél ahol elérhető a kártyás fizetés
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4. ábra
A fizetési számlához kapcsolódó főbb fizetési műveletek hazai forgalma (2012–2019)
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százalékosbővüléstjelez,azonbancsakegykisebbrészük
(31százalék)kötődikkülföldifizikaikereskedőielfogadó-
helyeken lebonyolított vásárlásokhoz. Döntő hányaduk 
(69százalék)akártyafizikaijelenlététnemigénylőinterne-
tesmegrendelésekhezkapcsolódik.

Jelentősebb növekedés történt 2019 során a kártyaalapú 
innovatív fizetések és az átutalások vonatkozásában.Azin-
novatívfizetésimegoldásokterjedésénekeredményeként
ahazaikártyákkallebonyolítotttranzakciókdarabszámban
3,értékbenpedig2százalékatörténthazaipénzforgalmi
szolgáltatókáltalkínáltmobiltárca-alkalmazásokonkeresz-
tül.Ugyanmégalacsonynaktűnnekezekazarányok,azon-
bana30milliótranzakcióésa156milliárdforintosérték
közelmegnégyszereződött2018-hozképest.Mindezekmel-
lettazátutalásokszámábangyorsulóütemű,közel7száza-
lékosbővüléstörtént2019-ben,amelyetazazonnalifizetési
rendszer2020.március2-ibevezetésevárhatóantovább
erősítmajdajövőben,jelentősteretnyitvaazátutalásalapú
innovatívfizetésimegoldásokmegjelenéséhezéselterje-
déséhezis.

A kártyás vásárlások túlnyomó többsége továbbra is az 50 
ezer forint alatti szegmensben történik, a forgalom szem-
pontjából meghatározó értékkategóriákban pedig 80–90 
százalék feletti az érintéses technológia használatának 
aránya. Akártyásvásárlásokértékhatárszerintimegosz-
lásáttekintveaforgalom64,7százalékátaz5ezerforint
alattifizetésekteszikki,az50ezerforintalattiszegmens-
benpedigaforgalom98,5százalékaösszpontosul.Az50
ezerforintfelettikategóriákbanugyandrasztikusanalacso-
nyabbakártyahasználat,azonbanezamagasabbértékű
tranzakciókalacsonyabbelőfordulásáraisvisszavezethető.
Azérintésesvásárlásokarányaakártyajelenlététigénylő
fizikaivásárlásoknálazértékhatáremelkedésévelarányosan

kismértékbencsökken,mindazonáltalaz5ezerforintalatti
kategóriákbanazarány90százalékfeletti,továbbáaz5és
50ezerforintközöttiszegmensekbenismeghaladjaa80szá-
zalékot.Azérintésesvásárlásokmagasabbértékűtranzak-
ciókesetébenláthatókisebbmértékűalkalmazásáhoztöbb
tényezőishozzájárulhatott2019-ben:egyrésztaz5ezerfo-
rintfelettikötelezőPIN-kódhasználat,amelymindenképp

5. ábra
A fizetési kártyás vásárlási forgalom értékhatár 
szerinti megoszlása a hazai elfogadói infrastruktúrán 
és az érintéses fizetések aránya az egyes 
értékkategóriákban (2019)
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1. keretes írás
Bankkártyás fizetési szokások területi adatai

aPOS-terminálügyféláltalikezelésétigényelte,másrésztaz
érintésestechnológiátnemtámogatóPOS-terminálokeset-
legeskoncentrációjaazoknálafizikaikereskedőknél,akiknél
azátlagosfogyasztóikosárösszetételejellemzőennagyobb
értékűfizetésiműveleteketeredményez,harmadrésztpedig
ahagyományoskártyásfizetéslebonyolításávalkapcsolat-
banérzékeltmagasabbfokúbizonyosságanagyobbértékű
fizetésiműveletekesetében,amiugyanakkoregyrekevésbé
jellemző.(5.ábra)

Az online pénztárgépek adatbázisának 2019-es adatai 
alapján ugyan még mindig a készpénz a leggyakrabban 
használt fizetési mód, azonban az elmúlt években roha-
mosan nőtt az elektronikus tranzakciók aránya Magyar-
országon. Azelektronikusfizetésektérnyerésétazonline
pénztárgépekadatbázisábanmegfigyelhető,fizetésimó-
dokközöttimegoszlásalakulásaisalátámasztja.2019-ben

amintegy4milliárddarabtranzakció17,9százalékafizetési
kártyávaltörtént,ami2,7százalékpontosnövekedéstjelent
amegelőzőévhezképest.Akészpénzhasználat továbbra
iscsökkenőtendenciátmutat,mindazonáltalatranzakci-
ókszámáttekintvemégmindigmagas,81,6százalékosaz
aránya.Afizetésiműveletekértékét tekintve kedvezőbb
ahelyzet,mivelakártyásvásárlásokazössztranzakcióérték
több,mintharmadáttettékki,ígyakészpénzesfizetések
értékarányosan csak 65,1 százalékot adtak. Mindezek
mellettazegyébfizetésekarányaaz eddigiekhez képest
nagyobb mértékben csökkent, főként a tranzakcióérté-
kettekintve,aminekegyikokalehetacafeteria-rendszer
strukturálisátalakulásaésezzelpárhuzamosanazigénybe
vehetőjuttatásielemek,ígyakülönbözőutalványokköré-
nek szűkülése,mivel azutalványokazonlinepénztárgé-
pekadatbázisábanegyébfizetésimódkéntjelennekmeg. 
(6.ábra)

6. ábra
Az online pénztárgépek adatbázisában szereplő fizetési műveletek számának és értékének aránya az egyes 
fizetési módok szerint (2015–2019)
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AzMNB2019-benmegvizsgáltaakártyásfizetésimódhazaiterületijellemzőitakártyásfizetésekinfrastruktúrájáraés
használatárahatótényezőkazonosításával2.Ezekalapjánfőkéntakeleti,nagyobbvárosoktóltávolabbitérségekben
alacsonyszintűmégakártyaelfogadás,-birtoklásés-használat.Azelfogadóihálózatfejlettségbelieltéréseinagyban
visszavezethetőkaköltségekre,ígyazelektronikusfizetésimódokelfogadásánakbiztosításaszempontjábólszámos
vállalkozásnakkedvezőlehetőségazolcsóbbazonnalifizetésbevezetése.

2  https://hitelintezetiszemle.mnb.hu/letoltes/hsz-19–1-t3-kajdi-nemecsko.pdf

Azelfogadóihálózatotvizsgálvatöbbterületikülönbségislátható(7.ábra). Avárakozásoknakmegfelelőenme-
gyeiszintenBudapestlefedettségekimagasló,azezerfőrejutóterminálokszáma26darab,köszönhetőenannak,
hogyazösszestermináltöbb,mintharmadaittkerültkihelyezésre.EmellettFejérésPestmegyemutatmagasabb
értékeketazezerfőrejutótermináloktekintetében,utóbbielsősorbanaBudaörsöt ismagábafoglalóBudake-
szijárásmiatt,aholnagymértékbenkoncentrálódnakazautópályákbiztosítottakönnyűmegközelíthetőségmiatt

https://hitelintezetiszemle.mnb.hu/letoltes/hsz-19-1-t3-kajdi-nemecsko.pdf
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a kiskereskedelmi egységek. Borsod-Abaúj-Zemplén,
NógrádésSzabolcs-Szatmár-Beregmegyékbenaleg-
kedvezőtlenebbahelyzetebbőlaszempontból,aholaz
ezerfőrejutókészülékekszámaalighaladjamega7-et.
Akártyaelfogadástjárásonkéntvizsgálvatovábbiterüle-
tikülönbségekláthatók(7.ábra).Számosalföldijárás-
bankevésbé,mígafővároskörüliagglomerációbanés
aBalatonnál,illetveanagyvárosokkörnyékénjobban
fejlettakártyaelfogadásiinfrastruktúra.

Akártyaelfogadóihálózatfejlettségéhezkapcsolódóan
a vizsgálat tárgyát képezte, hogymely változók hat-
nakszignifikánsmértékbenakészülékekszámáraazo-
konatelepüléseken,aholtalálhatókPOS-terminálok.
Azeredményekaztmutatják,hogyanagyvárosokhoz
képestszignifikánsanalacsonyabbaterminálokszáma
a településméretének csökkenésével – anépesség-
számbólfakadómérethatásokatkiszűrveis.Akártyás
elfogadóihálózatnagyságáraazösszesregisztráltvál-
lalkozásonbelülakiskereskedelmiésvendéglátóipari
szektorvállalkozásainaknövekvőrészarányaispozitív

hatássalvanegyadotttelepülésen.Hasonlóképppozitívkapcsolatésszignifikánshatásmerülfelanépességszám
ésaterminálokbólszármazóbevételektekintetében.

Alakosságikártyabirtoklásszorosanösszefüggazéletkorral,agazdaságihelyzettelésazadottszemélylakhelyével.
Azidősebbkorosztályokesetébenjelentősmértékbencsökkenakártyabirtoklásaránya,ésaháztartásfőiskolai
végzettségeszerintibontásesetébenisszámottevőkülönbségekettalálunk.Mígazalapfokúvégzettségűekkeve-
sebb,mintfelénekvanbankkártyája,addigaközép-ésfelsőfokúvégzettséggelrendelkezőknélugyanezazarány72,
illetve85százalék.Aháztartásfőgazdaságiaktivitásaszerintvizsgálvaalefedettséget,legmagasabb(79százalékos)
értékazalkalmazottaknáltapasztalható,amelytőlnémilegelmaradadiákokésháztartásbeliek75százalékkörüli
aránya,anyugdíjasvagymunkanélküliszemélyeknélpedigjóvalalacsonyabb(60százalékkörüli)ezazérték.területi
szempontbólmindenrégióesetébenalacsonyabbakártyabirtoklásaközép-magyarországihozképest,alegrosszabb
képetebbőlaszempontbólazészak-alföldirégiómutatja.Aháztartásanyagihelyzete(egyfőrejutójövedelem,
fogyasztás)pozitívanbefolyásoljaakártyabirtoklást.

A kártyás forgalom terén nagyfokú koncentráció mutatkozik a nagyvárosoknál és a fontosabb turisztikai
desztinációknál,mindazonáltalterületilegafővárosmellettészaknyugat-Magyarországonhasználjáklegintenzíveb-
benakártyásfizetést.AkártyásforgalomterületieloszlásáttöbbekközöttazegyPOS-terminálrajutóforgalommal
érdemesvizsgálni,ilyenmódonfigyelembevéveazelfogadóiinfrastruktúratérbelieltéréseit,azazalapvetőenazt,
hogyakártyabirtokosokmennyirehasználjákintenzívenakiépítettkártyaelfogadóihálózatot.Aforgalomterületi
eloszlásajóvalkoncentráltabbazelfogadóihálózaténál,ésanagyvárosokmellettelsősorbanazországészaknyu-
gatinegyedébentapasztalhatóintenzívkártyahasználat,amibetudhatótöbbekközöttabudapestiagglomeráció
gazdaságifejlettségének,aBalaton-felvidékiturizmusnak,valamintanyugatihatárhozközeliipariközpontoknak.
Akártyásforgalmatemellettszámostovábbitényezőisbefolyásolja,ígytöbbekközöttatérségáltalánosgazdasági
fejlettsége,vagyalakosságikártyabirtoklásiaránya.

7. ábra
1000 főre jutó POS-terminálok száma járásonként 
(2018. február)
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Forrás: Kajdi – Nemecskó: A kártyás fizetési mód területi jellemzői 
Magyarországon (Hitelintézeti Szemle, 19. évf. 1. szám, 2020.  
március)
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2.1.3. A magyar hatékonyság európai 
összehasonlításban

2019-ben is javult a hazai pénzforgalom hatékonysága, 
az elektronikus fizetések aránya pedig tovább közelített 
az európai uniós átlaghoz. Ahazaipénzforgalomfejlett-
ségének további javulásáhoznagymértékbenhozzájárult
akorábbiévekelőremutató,aktívjegybankiéskormányzati
szerepvállalásaahazaiinfrastruktúrák,illetveazelektroni-
kusfizetésekfejlesztésénekelőmozdításában.Azátutalá-
si forgalomGDP-hezviszonyítottarányánakváltozásában
ugyan folytatódott a korábbi évek negatív tendenciája,
azonbanezelsősorbantovábbraisaGDPmagasnöveke-
dési ütemének tulajdonítható. Amutató ezzel együtt is

kedvezőenmagasértéketmutatavállalatiszektorkiemel-
kedőátutalási forgalmánakköszönhetően,azazonnalifi-
zetésirendszerbevezetésepedigvárhatóanújlökéstadaz
uniósátlaggalszembenmértcsekélymértékűkülönbség
ledolgozásához.Ahazaifizetésikártyásinfrastruktúrafej-
lődésének,valamintakártyásvásárlásiforgalomjelentős
mértékű bővülésének hatására az elsősorban lakossági
pénzforgalomhatékonyságát jelzőkétmutató,avásárlá-
sok elektronikus fizetése, valamint a közüzemi és egyéb
szolgáltatások számláinak elektronikus fizetése tekinte-
tében2019-ben is számottevőelőrelépésvolt tapasztal-
ható.Avásárlásokelektronikusfizetéseesetébenhazánk
ismétjelentősenközelítettazeurópaifejlettségiszinthez. 
(8.ábra)

8. ábra
A magyarországi pénzforgalom fejlettségét jellemző mutatószámok alakulása (2013–2019)
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A magyar számlafizetési adatokban 2019 előtt nincsenek benne 
a nem csekken vagy csoportos beszedésen keresztül történő 
számlafizetések (pl. online vagy szolgáltató kirendeltségén történő 
kártyás fizetés, átutalás), ugyanakkor a folyamatosan bővülő postai 
bankkártyás csekkfizetések mindvégig szerves részét képezték 
a mutatónak. Az EU-s összehasonlításhoz nem állnak rendelkezésre 
európai számlafizetési adatok.

Közüzemi és egyéb szolgáltatások számláinak elektronikus fizetése

Csoportos beszedések és egyéb elektronikus 
számlafizetések becsült éves darabszáma 

/ Számlafizetések becsült éves 
darabszáma

% %
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A magyar számlafizetési adatokban 2019 előtt nincsenek benne a nem csekken vagy csoportos beszedésen keresztül történő számlafizetések (pl. 
online vagy szolgáltató kirendeltségén történő kártyás fizetés, átutalás), ugyanakkor a folyamatosan bővülő postai bankkártyás csekkfizetések 
mindvégig szerves részét képezték a mutatónak. Az EU-s összehasonlításhoz nem állnak rendelkezésre európai számlafizetési adatok.
Forrás: MNB, EKB, Eurostat
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Az átutalások összértékének GDP-hez viszonyított arányá-
ban Magyarország az Európai Unió élmenyőzéhez tartozik. 
AzátutalásokösszértékénekGDP-hezviszonyítottarányá-
ban–akorábbiévekhezhasonlóan–kismértékűvissza-
lépés történt,amiaGDPátutalási forgalmatmeghaladó
növekedésére vezethető vissza (8. ábra), viszont hazánk
ebbenadiszciplínábantovábbraiselőkelőhelyetfoglalel
azEurópaiUniótagországainakrangsorában(9.ábra).Ez
nagybanköszönhetőannak,hogyavállalatiszektorfizeté-
siforgalmánakdöntőtöbbsége–különösenajelentősebb
vállalatoknagyértékűtranzakcióinakköre–átutalásokútján
kerüllebonyolításra.A2020.március2-átólelérhetőazon-
nalifizetésiszolgáltatásvárhatóanújlendületetadamutató
javulásáhozafogyasztókkülönbözőfizetésihelyzeteketérin-
tőszokásainakmegváltozásáragyakorolthatásánkeresztül,
köszönhetőenazelektronikusankezdeményezettátutalások
folyamatoselérhetőségének,illetveakorábbiakhozképest
rendkívülgyorsátfutásiidőnek.

A vásárlások elektronikus fizetése vonatkozásában Ma-
gyarország stabilan az Európai Unió középmezőnyében 
helyezkedik el. Azérintésestechnológiafolyamatosterje-
désének(1.ábra),akártyásinfrastruktúramagasfokúbiz-
tonságarévénafogyasztóibizalomtovábbierősödésének,
illetve a fizetési kártyás infrastruktúrára épülő innovatív
szolgáltatások (pl.mobiltárcák) térnyerésének, valamint
ezekeredményekéntakártyásvásárlásiforgalomkitartóan
magasnövekedésénekköszönhetőenhazánkavásárlások
elektronikus fizetése tekintetében kedvező helyet foglal
elazEurópaiUniótagországainakrangsorában(10.ábra).
2019-benamegelőzőévhezképest ismételtenmagas,3
százalékpontfelettijavulástörtént,amitovábbraisjelentő-
senmeghaladjaazuniósátlagnövekedésiütemét(8.ábra).

Mindezekeredményekénthazánkfokozatosanközelítaleg-
fejlettebbországokbantapasztalhatószinthez.

A számlafizetések tekintetében rohamosan terjed az 
elektronikus fizetés, ami a különböző számlakibocsátók 
által elfogadott fizetési módok egyre szélesebb körének 
és a digitalizáció terjedésével párhuzamosan megválto-
zó fogyasztói szokásoknak tulajdonítható. A fogyasztók
adigitalizációterjedésévelegyreinkábbelőnybenrészesítik
azelektronikusfizetésimegoldásokalkalmazásátaszám-
lafizetésekesetébenis,amiakészpénzestranzakciókvisz-
szaszorulásáteredményezi.Ehhezhozzájárulacsoportos
beszedésekstabilnövekedése,valamintaz,hogyaMagyar
PostaZrt.általbevezetett,fizetésikártyáraépülőcsekkbefi-
zetésiszolgáltatásokategyretöbbenveszikigénybe.Emellett
aszámlakibocsátókisegyreszélesebbkörbenadnaklehe-
tőségetaszolgáltatásokdíjánakrendezésénélajellemzően
kényelmesenhasználható,távolielektronikusfizetésimó-
dok(pl.mobilalkalmazásonvagyinternetesügyfélszolgála-
ton,esetlegesenkülsőszámlabemutatónkeresztülionline
fizetési kártyás vásárlás) alkalmazására.Mindezek ered-
ményekéntaszámlafizetésekvonatkozásábanacsoportos
beszedéséspostaifizetésikártyáscsekkbefizetésmellett
rohamosanterjednekazegyébelektronikusfizetésiformák,
ígyazonlinekártyásvásárlásésazátutalásis.éppenezért
azMNBközvetlenülaszámlakibocsátószolgáltatókkörében
felméréstvégzetta2019-esszámlafizetésekfizetésimódok
közöttimegoszlásánakminélpontosabbmegállapításaér-
dekében,amelynekeredményeképpenazalkalmazottmu-
tatóbaazelektronikusfizetésekvonatkozásábanazeddig
meghatározószerepetbetöltőpostaikártyásfizetésekés
csoportosbeszedésekmellébeépítésrekerültafogyasztói

9. ábra
Az átutalások összértékének GDP-hez viszonyított 
aránya az európai országokban (2018)
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Forrás: EKB és Eurostat adatok alapján MNB szerkesztés
*Módszertani eltérések és árfolyamváltás miatt kismértékben eltér 
a 8. ábrán szereplő értéktől.

10. ábra
Vásárlások bankkártyás fizetése az európai 
országokban (2018)
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Forrás: EKB és Eurostat adatok alapján MNB szerkesztés
*Módszertani eltérések és árfolyamváltás miatt kismértékben eltér 
a 8. ábrán szereplő értéktől.
**Az elemzéskor még nem álltak rendelkezésre az adatok.
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számlafizetésiszokásokmegváltozásamiattegyreszélesebb
körbenalkalmazottátutalásésaszolgáltatónakvagymeg-
bízottjánaktörténőonlinekártyásfizetésis.Ennekkövet-
keztébenamutatóértékea2018-asadatokhozképest16,4
százalékponttalmagasabbértéket,azaz64százalékotmutat
(8.ábra).Amutatóalakulásáraajövőbentovábbikedvező
hatástgyakorolhatazazonnalifizetésirendszerbevezeté-
séhezkapcsolódóanmegjelenőfizetésikérelem-szolgáltatás,
illetveakoronavírus-járványhozkapcsolódóanmegjelenő
óvatosságimegfontolás.

2.2. AZ ELEKTRONIKUS 
PÉNZFORGALOM KÖLTSÉGE

2.2.1. Árazási trendek

Az MNB 2019-ben lefolytatott részletes vizsgálata alapján 
a hazai bankok nemzetközi összehasonlításban is drágán és 
kedvezőtlen árazási szerkezetben nyújtják az átutalási szol-
gáltatást.AzMNB2019-benmegvizsgálta3apénzforgalmi
szolgáltatásokhazaiárazását,aminekalapjánmegállapítást
nyert,hogyamagyarlakosságiügyfelekjövedelemarányos
pénzforgalmiköltségeeurópaiösszehasonlításban isma-
gasnaktekinthető.továbbiprobléma,hogyanemzetközileg
széleskörbenelterjedtún.csomagárazást–azazamikoraz
átutalásitranzakciókatnemterhelikközvetlendíjak–csak
kevéshazaibankalkalmazza.AzelemzésalapjánazMNB
aztazelvárástfogalmaztamegabankokfelé,hogyazát-
utalásokesetébenisalapszolgáltatáskéntbiztosítsákajövő-
benmindenhazailakosságiügyfélszámáraazt,hogyahavi
számlavezetésidíjmegfizetéseellenébenkorlátlanszámú
ésösszegűtranzakciótindíthassontovábbiköltségeknélkül.

A hazai pénzforgalmi szolgáltatók árazási struktúrája túl 
bonyolult, ami hátráltatja a számlacsomagok összeha-
sonlíthatóságát és a piaci versenyt.Ahazaipénzforgalmi
szolgáltatásokbankikondícióiafogyasztókszámáraátlát-
hatatlanokésnehezenértelmezhetők.Ezegyúttalazegyes
számlacsomagok összehasonlíthatóságát is nehezíti, ami
csökkentiafogyasztókszámlaváltásikedvét,ezáltalpedig
aversenytafizetésipiacon.Azösszehasonlíthatóságelő-
mozdításakapcsánrészlegesmegoldástkínálnakazeurópai
fizetésiszámla-irányelvelőírásai, illetveközéptávonválto-
zásthozhataszámlainformációsszolgáltatókelterjedése
is,amelyekazügyféltranzaktálásiszokásaialapjántudnak
kedvezőbbszámlacsomagokatajánlani.Aszámlacsomagok
összehasonlíthatóságát–ezáltalaszolgáltatókközöttiver-
senyt–nagybantámogathatnáacsomagárazásbevezetése
is,ajelenleginéljóvalegyszerűbbdíjszerkezetnekköszön-
hetően.

3  https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-penzforgalmi-arazas-nemzetkozi-osszehasonlitasban-002.pdf 

Az MNB az azonnali fizetés 2020. március 2-i indulásakor 
ismét áttekintette az átutalási tranzakciók árazását, és 
megállapította, hogy jelenleg is viszonylag alacsony azon 
ügyfelek száma, akik külön tranzakciós díjak nélkül tudnak 
átutalásokat indítani.AzMNBazonnalifizetéshezkötődő
célvizsgálatasorán10bank35számlacsomagjának2020
februárjáravonatkozóátutalásikondícióikerültekáttekin-
tésre,alegnagyobb,35ezerfőfölöttiügyfélszámmalrendel-
kezőszámlacsomagokfigyelembevételével.Ezekaszámla-
csomagokahazaielsődlegesenfizetésicélúszámlákközel70
százalékátfedikle,azaz4,4milliódarabszámlátérintenek.
Azelemzéscéljaazvolt,hogyazazonnalifizetés2020.már-
cius2-iindulásakorláthatólegyen,hogymelybankoknálvan
olyanszámlacsomag,amelycsomagárazástalkalmaz,azaz
nemterhelikülöndíjjalazegyesátutalásitranzakciókat,így
támogatvaazazonnalifizetéshazaielterjedését.Avizsgá-
latalapjánmegállapíthatóvolt,hogyalapvetőencsakaz
ügyfelekkishányadarendelkezikcsomagárazástalkalmazó
számlacsomaggal.Avizsgáltszámlacsomagokatigénybeve-
vőügyfelekmindössze3százalékánálérvényesülkorlátlan
csomagárazás,míg13százalékukesetébenkorlátozottcso-
magárazásrólbeszélhetünk,azazcsakbizonyosösszeghatár
alattnincsenektranzakciósdíjakvagycsakapénzügyitranz-
akciósilletékkerülfelszámításra20ezerforintfelett.továb-
báezekközöttistöbbolyanszámlatermékvan,amelyetaz
adottbankmárnemforgalmaz,azazújügyfelekszámára
jelenlegnemvehetőigénybe.Árnyaljaaképetugyanakkor,
hogyalegnagyobbügyfélszámmalbírólakosságibankokkö-
zülvoltolyan,amelynélmáravizsgálatidejéniselérhető
voltcsomagárazástalkalmazószámlacsomag,továbbáolyan
is,amelynélazazonnalifizetésindulásautántettekelérhe-
tővéilyenszámlaterméket.Emellettvannakolyantovábbi
számlacsomagokis,amelyekmegfelelnekacsomagárazási
elvárásoknak,azonbanalacsonyügyfélszámukmiattnem
kerültekbeleavizsgálandókörbe.

Az MNB két fő elvárást fogalmazott meg: minden banknál 
legyen csomagárazásalapú számlatermék és minél többen 
vegyék ezeket igénybe.Abankiszámlakondíciókáttekintése
alapjánazMNBkéthatározottelvárást fogalmazottmeg
aszektorfelé.Egyrésztfontos,hogymindenbankkínálatá-
banlegyenolyan,legfeljebbnéhányszázforintoshavidíjért
bárkiszámáraigénybevehetőszámlacsomag,amelykülön
tranzakciósdíjnélkülteszi lehetővéazazonnalifizetések
indítását.Másrésztpedigakritériumoknakmármegfelelő
számlacsomagokesetébena lakosságihasználat további
bankiösztönzéseiskiemelkedőenfontos.Ezencélokfontos-
ságátazMNBvezetőikörlevélbenishangsúlyoztaaszektor
számára,azonbanhaahazaibankokrövididőnbelültovább-
rasemreagálnakérdembenazMNBáltalmegfogalmazott

https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-penzforgalmi-arazas-nemzetkozi-osszehasonlitasban-002.pdf
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2. keretes írás
Európai fejlemények és hazai hatások a pénzforgalom árazása terén

elvárásokra,továbbijegybankilépésekszükségesekahazai
pénzforgalomfejlődésétjobbantámogatóárazáskikénysze-
rítéseérdekében.Acsomagárazásszéleskörűelterjedése
azért isbírkiemelkedőjelentőséggel,mivel2021. január
1-jétkövetőenazonlinepénztárgéphasználatárakötele-
zettekköteleseklesznekbiztosítaniazelektronikusfizetés
lehetőségétazügyfelekszámára,ígyakisebbkereskedők
számáraolcsóésegyszerűmegoldástkínálóazonnalifizetési
szolgáltatáshasználatanagymértékbenösztönözhetőlenne
afogyasztókszámáranyújtottcsomagárasszámlákkal.

Minden pénzforgalmi szolgáltatónak biztosítania kell 
olyan széles körben elérhető számlacsomagot, amelynél 

4A Közösségben történőhatárokon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. szeptember 16-i
924/2009/EKeurópaiparlamentiéstanácsirendelet.

5Adinamikusvalutakonverzió lehetővétesziakártyaleolvasótermináloknáléskészpénzkiadóautomatáknálfizetésikártyávaltörténővásárlás
vagykészpénzfelvételeseténahelyszíniátváltással (dinamikusvalutakonverzió) forintbanvaló fizetést is.Ebbenazesetbenakártyaleolvasó
terminálvagyazAtMüzemeltetésétvégzőkülföldiszolgáltatóáltalmeghatározottárfolyamonazonnalátszámításrakerülavásárlásvagykész-
pénzfelvételösszegeforintraisésafizetésiszámlaezenforintösszeggelkerülmegterhelésre.

az átutalásokat nem terhelik külön díjak és amely korszerű 
elektronikus pénzforgalmi szolgáltatások igénybevételét 
teszi lehetővé.Apénzforgalmiszempontbólkedvezőszám-
lacsomagokesetébenazátutalásokdíjaimellett további
kritériumokismeghatározhatók.Ilyenlehetpéldáulafize-
tésikérelem-szolgáltatás,illetveamobilfizetésialkalmazás
biztosításavagya korszerűadatbevitelimódok (QR-kód,
NFC)elérhetővé tételeamobilalkalmazásokban.Szintén
fontos,hogylegfeljebbolyanjövedelmi-ésmegtakarítási
elvárás kapcsolódjon a számla igénybevételéhez, amely
kellőenalacsonyahhoz,hogyafogyasztóktúlnyomótöbb-
ségénekelérhetőlegyen.

Az euróátutalások díjának csökkentése a forintátutalások díjának szintjére

Ahatáronátnyúlófizetésekrőlszólóeurópaiuniósrendelet4előírásainakköszönhetően2019.december15-tőlol-
csóbbáváltakazeuróbanlebonyolódó,határonátnyúlófizetésekazEurópaiUniótagállamaiban(ideértveIzlandot,
LiechtensteintésNorvégiátis).Arendeletelőírásaiértelmébenugyanisazeuróbantörténő,határonátnyúlófizetések
díjánakmegkellegyeznieazazonosértékű,belföldiforintfizetésekértfelszámítottdíjakkal.Mindezagyakorlatban
aztjelenti,hogyazEGt-tagállamokbanazeuróátutalásokért,illetveafizetésikártyávaltörténőfizetésekértapénz-
forgalmiszolgáltatóklegfeljebbugyanakkoradíjatszámíthatnakfel,minthaafizetésiműveletMagyarországon,
forintbantörténtvolna.

Az árfolyam-konverziós díjak transzparenciájának növelése

A2020.április19-tőlhatályoselőírásokértelmébenakártyakibocsátópénzforgalmiszolgáltatókahonlapjukonvagy
anetbankbankötelesekközzétenniakártyásfizetéshezkapcsolódóárfolyamváltásért(konverzióért)felszámításra
kerülőteljesdíjmértékét.Ugyancsakekkorihatálybalépésselazonkártyaelfogadók,akikazértékesítéshelyén(pl.
pénztárgépnél)vagyazAtM-nélpénznemekközöttiátváltási(ún.DCC)5szolgáltatástnyújtanak,afizetésiműve-
letkezdeményezéseelőttdigitálisformábanaterminálonvagyautomatán,illetveonlinevásárláskoraképernyőn
keresztülkötelesektájékoztatniügyfeleiketafizetésikártyásvásárlások,valamintkészpénzfelvételekeseténakon-
verzióértfelszámítottteljesdíjról.tekintettelarra,hogyaforintfizetésiszámlárólkezdeményezett,másdevizában
denomináltfizetésiműveletekeseténakonverzióértfelszámítottdíjakmértékeszolgáltatónkéntjelentőseltérést
mutathat,ezzellehetővéválik,hogyazügyfelekmáravásárláselőtttájékozódjanakezendíjakról.
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Pénzforgalmi díjjegyzék bevezetése a számlavezetők összehasonlíthatóságának javításáért

Afizetésiszámla-váltásmegkönnyítéseésazalapszámlamellettaFizetésiszámla-irányelvharmadikpillére6isátülte-
tésrekerültahazaijogrendszerbe.Aszabályozáscélja,hogyafogyasztókpontosabbképetkaphassanakaszámlájuk
használatautánkifizetettdíjakról,valamintegy,azMNBáltalüzemletetettszámlaválasztóinternetesalkalmazás
segítségévelkönnyebbentudjanakválasztaniazEU-banelérhetőszámlacsomagokközött.Apénzforgalmiszabályo-
zásértelmébenmindenpénzforgalmiszolgáltatónakkötelezőazösszesáltalaalkalmazottdíjat,költségetésegyéb
fizetésikötelezettségetapénzforgalmikeretszerződésbefoglalni,valamintaszerződéskötéselőttezekrőlaleendő,
fogyasztónakvagymikrovállalkozásnakminősülőügyfeléttájékoztatni.Azonbanagyakorlatbannehézkesezekben
aszerződésesfeltételekbeneligazodni,amiahhozvezethet,hogyaszámlatulajdonosoknemisfoglalkoznakezekkel
aköltségekkel,éshosszúévekig,évtizedekigolyanszámlacsomagothasználnak,amelynéljelentősenolcsóbbis
elérhetőlenneapiacon,adottesetbenegymásikpénzforgalmiszolgáltatónál.Erreaproblémárapróbálmegoldást
találniaFizetésiszámla-irányelv,amelynekértelmébenmindenszámlavezetőnekkészíteniekellegyún.díjjegyzéket
azáltalakínáltszámlacsomagokról.Adíjjegyzékaszámlacsomagokkönnyebbösszehasonlíthatóságaérdekébenaz
egészEU-banegységesszerkezetűésmegjelenésű,továbbáalegyakoribbszolgáltatásokvonatkozásábanegységes
fogalmakatishasznál,ésmegmutatja,hogyazadottcsomagbanmennyibekerülnekazegyesszolgáltatások(pl.
számlavezetésvagyátutalás).AdíjjegyzékekfeltöltésrekerültekazMNBáltalüzemeltetettközpontihonlaprais,így
azérdeklődőügyfelekkönnyenösszehasonlíthatjákaszámlavezetőkajánlatait.továbbáaszámlavezetőknekévente
egyalkalommalegyún.díjkimutatástkellazügyfeleikrészéreelérhetővétenniük,amelykimutatástartalmazza
atárgyévbenazügyfélterhéreáltalukfelszámítottösszesdíjat.

6Afogyasztókrészérevezetettfizetésiszámlákhozkapcsolódódíjakróltörténőtájékoztatásegyeskérdéseirőlszóló144/2018.(VIII.13.)Korm.
rendelet.

2.2.2. Szolgáltatói bevételek

2019-ben is folytatódott a hazai bankszektor pénzforgalmi 
szolgáltatásokból származó díjbevételeinek növekedése, és 
a bevételeken belül továbbra is az átutalásokhoz kapcsoló-
dó tételek dominanciája érvényesült. Apénzforgalmiszol-
gáltatásokbólszármazóbevételek10,3százalékkalnőttek
2018-hozképest,ésmegközelítettékaz587milliárdforintot.
Anominálisnövekedés–2018-hozhasonlóan–elsősor-
banaforgalomnövekedésére, ígyazössztranzakciószám
13,8 százalékos, illetve azössztranzakcióérték3,8 száza-
lékosbővülésérevoltvisszavezethető.2019-ben isazát-
utalásokhozésaszámlavezetéshezkapcsolódóbevételek
voltak a legjelentősebbek: a szolgáltatói bevételek 24,3
százaléka(143milliárdforint)azátutalásokbólszármazott,
mígaszámlavezetéshezkapcsolódótételek19,2százalékot
(112milliárdforint)tettkiazösszbevételekenbelül.Azát-
utalásokhozkapcsolódó,kiemelkedőenmagasbevételek
egyrésztarravezethetőkvissza,hogyennélafizetésimód-
nálapénzforgalmiszolgáltatókárazásaazMNBelvárásának
ellenére–azelőzőalfejezetbenrészletesenbemutatottak
szerint–jellemzőenmégmindignemkedvező,mivelköz-
vetlenülatranzakciókatterheli,éssokszorazokértékével
arányos.Másrésztennélafizetésimódnálértékbenjelentős

volumenűavállalatipénzforgalomis,aminekeredménye-
kéntazelektronikusfizetésimódokközülazátutalásokössz-
értékemagasanalegnagyobb.Ugyanakkorazátutalások-
hozkapcsolódóbevételekdominanciájaisalátámasztjaazt,
hogyszükségvanahazaipénzforgalmiszolgáltatóklakossági
átutalásokatérintőárazásistruktúrájánakfelülvizsgálatára
ésmódosítására.

A kártyaelfogadási költségek tekintetében továbbra is 
magasak a kisebb kereskedők terhei, ráadásul a legki-
sebb kereskedők esetében a korábban megindult javuló 
trend is megtorpant 2019-ben. Akereskedőknegyedéves
forgalmáttekintveaz1–2,5,illetvea2,5–25millióforintos
kategóriákatleszámítvanövekedettapénzforgalmiszolgál-
tatókkártyaelfogadáshozkapcsolódóbevételeinekazaránya
akártyásfizetésiforgalomhozviszonyítva,amiakereskedők
szempontjábólmegnövekedettköltségeketjelent.Különö-
sennegatívfordulat,hogyalegjelentősebbnövekedésaz1
millióforintalattinegyedéveskártyásforgalommalrendel-
kezőkategóriátérintette,amelynekeredményekéntaleg-
kisebbkereskedőkesetébenaforgalomismét2,1százalék
fellettirészérevoltaktehetőkapénzforgalmiszolgáltatók
bevételei.Újfentnyílttehátarésalegalacsonyabbéslegma-
gasabbforgalommalrendelkezőszegmensközött.(11.ábra)



MAGYAR NEMZETI BANK

FIZETÉSI RENDSZER JELENTÉS • 2020. JÚLIUS20

2.3. AZ ELEKTRONIKUS 
PÉNZFORGALOM MEGBÍZHATÓSÁGA

2.3.1. Pénzforgalmi jogszabályoknak való 
megfelelés

A pénzforgalmi ellenőrzések 2019. évi fókuszában elsősor-
ban a PSD2-ben lefektetett új vagy módosuló szabályokhoz 
való alkalmazkodás vizsgálata állt. APSD2szabályainakellen-
őrzésemára2018másodikfelébenindultellenőrzésieljárá-
sokbanmegkezdődött,azonbanezektöbbségéneklezárása
2019-reesett. Apénzforgalmiellenőrzésekateljespénzforgal-
miszabályozásispektrumotlefedik,ésajogkövetőmagatartás
kikényszerítésénekleghatékonyabbeszközekéntkerülnekal-
kalmazásra.Azegyesvizsgálatokszempontrendszeremindig
kiemeltenérintiazújvagymódosultkövetelményeknekvaló
megfelelést,így2019-benaPSD2kapottkitüntetettfigyelmet.
Azéves tervezésalapján lebonyolítotthelyszíni ellenőrzés
szükségeseténkiegészültapénzforgalmiadatszolgáltatáso-
konkeresztülvégzettfolyamatosellenőrzéssel.

Az MNB hatósági ellenőrzés keretében kiemelt figyelmet 
fordít az ügyfélszámlákhoz való hozzáférés biztosítására, 
így 2020 során szektorszinten fogja ellenőrizni a PSD2 
által előírt hozzáférési interfészek (API-k) megfelelő mű-
ködését.AzMNBátfogóvizsgálatotindít,tekintettelarra,
hogyazAPI-kkalkapcsolatosszektorszintűadatszolgáltatás
keretébenmegküldöttdokumentumokbólnemlehetséges
mindenesetbenteljesmértékbenmegállapítaniazt,hogy
aszámlavezetőiinterfészekteljesfunkcionalitássalésajog-
szabályokbanelőírtaknakmegfelelőenműködnek.Mindezek
nyománmindenpénzforgalmiszolgáltató(számlavezetőés

7Azábraazévesáthúzódásokatfigyelembevévemutatjabeapénzforgalmiellenőrzésekeredményeinekadatait,aholazadottévhezatárgyévben
kiküldöttvizsgálatijelentésbenfoglaltmegállapításokésatárgyévbenlezárteljárásoktartoznak,függetlenülazeljárásmegindításánakévétől.

harmadikfélszolgáltató)esetébenellenőrzésrekerül,hogy
megfelelnek-eabiztonságos kommunikációra vonatkozó
előírásoknak, vagyismegfelelőenalakították-eki aPSD2
szerintiAPI-kapcsolatot.7

A 2019-ben elvégzett pénzforgalmi ellenőrzések általános 
tapasztalata az, hogy a vizsgált pénzforgalmi szolgáltatók 
működése megfelelő, azonban hiányosságok minden 
esetben feltárásra kerültek.A2019-benindult6újeljárás
kapcsánatárgyévbensorkerültazintézményekhelyszíni
ellenőrzésére,ugyanakkor–azévesáthúzódástfigyelem-
be véve – összesen 7 intézmény részére lettmegküldve
avizsgálatoktapasztalataitrögzítővizsgálatijelentés.Ezen
jelentésekegyüttesen95jogsértéstállapítottakmeg.Azév
soránlezárult9ellenőrzésieljárástekintetébenahatáro-
zatban vagy figyelmeztető levélben előírt 56 intézkedés
melletttovábbi55olyanjogsértéstényénekmegállapítása

11. ábra
Banki bevételek aránya a kártyás fizetési forgalomhoz 
viszonyítva a kereskedők negyedéves kártyás 
forgalma szerinti kategóriákban (2013–2019)

0,0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 

0,0 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

%% 

0–1 millió forint 
1–2,5 millió forint 
2,5–25 millió forint 
25–250 millió forint 
250 millió forint felett 

12. ábra
Az MNB által elvégzett pénzforgalmi ellenőrzések 
főbb adatai7 (2017–2019)
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Az ábra adatai tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők a jogszabályi 
megfelelést tükröző, tendenciák elemzésre alkalmas idősoros adat-
nak. Az egyes éveket érintő megállapítások száma nagyban függ pl. 
a pénzforgalmi ellenőrzések számától, az egy vizsgálatra jutó átlagos 
megállapítások száma pedig az ellenőrzött intézmények típusától 
(potenciálisan mennyi egy adott eljárásban a vizsgálható jogszabály-
helyek száma).
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isrögzítésrekerült,amelyekrerendkívüliadatszolgáltatás
megküldésétmárnemkellettelőírni,mertajelentésben
szereplőmegállapításokatahatározathozataligazintézmé-
nyekigazoltanmegszüntették.Ahatározatok6intézménynél
azintézkedésrekötelezésenfelülösszesen130,8milliófo-
rintbírságotistartalmaztak,továbbiegyesetbenpedigegy
korábbiévbenhatározatbanelőírtintézkedéstárgyévben
esedékeshatáridőre történő teljesítésénekelmulasztása
miattajogsértésismételtmegszüntetésérevalókötelezés
mellett5millióforintbírságkerültkiszabásra.(12.ábra)

A pénzforgalmi szolgáltatók leggyakrabban a fizetési 
művelet összegének haladéktalan jóváírására vonatkozó 
pénzforgalmi jogszabályokat sértették meg 2019-ben. 
ApénzforgalmiMNB-rendeletetérintőjogsértésekazösz-
szesmegállapításfeléttettékki,ezekenbelülkiemelkedik
afizetési számlák javárabeérkezőfizetésiműveletekha-
ladéktalan jóváírására vonatkozó szabályokmegsértése,
amelyönmagábanafeltártjogsértésekharmadátadta,így
arányaibanjelentősenmegnövekedettazelőzőévhezképest

(13.ábra).Akésedelmesenvagyhibásanteljesítettfizetési
megbízások,fizetésiműveletekesetenkéntugyanzavarták,
deösszességébennemveszélyeztettékazügyfelekfizetési
forgalmánakkiszámíthatóságát.Anemhaladéktalanjóváírás
2019-benkiemeltenaVIBER-benkiegyenlítettfizetésiműve-
leteketérintette,gyakorlatilagmindenvizsgáltintézménynél
megállapításrakerültegyesVIBER-benkiegyenlítettfizetési
műveletekesetivagyrendszerbeliokokravisszavezethető
késedelmesjóváírása.Szinténgyakranmerültfelugyanezhi-
bakéntadevizásfizetésiműveletekesetében,amisokeset-
benarravoltvisszavezethető,hogyapénzforgalmiszolgál-
tatónemjegyzettfolyamatosanárfolyamotanyitvatartása
során.Ezenfelülavizsgálatokfeleállapítottmegnemha-
ladéktalanjóváírástapostaikészpénzátutalások,valamint
anapközbeniátutalásokvonatkozásában,igazutóbbiakjel-
lemzőenmárnemrendszerbeépítettproblémakéntléptek
fel,hanemvalamilyeninformatikairendszertérintőeseti
incidensrevoltakvisszavezethetők.Ahaladéktalanjóváírási
kötelezettségmegszegésétazMNBtovábbraisszigorúan
bíráljael,mivelazinformációtechnológiafejlettségiszintje
ajogszabálymegjelenéseótanagyságrendekkelgyorsabb
feldolgozástteszlehetővéabankirendszerekben.

A második leggyakoribb hiba a fizetési műveletek helyes-
bítéséhez, a felelősségi és kárviselési szabályokhoz kapcso-
lódott 2019-ben.Azévsoránfeltárthiányosságokközelfele
kötődöttapénzforgalmitörvénymegsértéséhez,melyekből
idéniskiemelkedtekafizetésiműveletekhelyesbítésére,va-
lamintafelelősségiéskárviselésiszabályokravonatkozójog-
sértések,amelyekazösszesmegállapításmintegyhatodát
tettékki(13.ábra).Ezrészbenarravezethetővissza,hogy
a2018-tólszigorítottfelelősségiéskárviselésiszabályokat
egyespénzforgalmiszolgáltatókhelytelenülértelmezték,és
nemmegfelelőenimplementáltákafolyamataikba.Avissza-
térítettfizetésiműveletekkörébenelsősorbanazértéknapra
ésavisszatérítéshatáridejérevonatkozószabályoksérültek.
AzMNBévekótatapasztaljaaztajogsértést,hogyegyes
pénzforgalmiszolgáltatókolymódonrögzítikakeretszer-
ződésbenafizetőféláltalajóváhagyásidőpontjábannem
ismertösszegű,vagyazészszerűségihatárokatmeghaladó
összegűfizetésiműveletekvisszatérítésifeltételeit,amellyel
apénzforgalmitörvényelőírásaintúliseltudjákutasítani
avisszatérítésiigényeket.

A felelősségi és kárviselési szabályok legfajsúlyosabb meg-
sértése a vissza nem térített, jóvá nem hagyott fizetési 
műveletekhez kapcsolódott, amelyek esetenként jelentős 
anyagi kárt okoztak a fogyasztók és mikrovállalkozások ré-
szére. Akészpénz-helyettesítőfizetésieszközökkel(bank-
kártya,internetbank,mobilbank)kapcsolatosfelelősséget
éskárviseléstapénzforgalmiszolgáltatóksokesetbenake-
retszerződésbenáltalánosanazügyfelekrekívánjákhárítani,
mentesítvemagukatapénzforgalmitörvénybenrögzített

13. ábra
A pénzforgalmi ellenőrzések során azonosított főbb 
hibatípusok aránya (2018–2019)
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bizonyításikötelezettségükalól.Ezenesetekbenolyan,ke-
retszerződésbennevesítettindokokalapjánutasítjákelaz
ügyfelekáltaljóvánemhagyott,visszaélésbőleredőfizeté-
siművelethezkapcsolódóanbejelentettpanaszt,amelyek
nem felelnekmeg a jogszabály kárviselési szabályainak.
Mivelakészpénz-helyettesítőfizetésieszközökhasználata
önmagábannembizonyítja,hogyazügyfélcsalárdmódon
vagysúlyosangondatlanuljártel,ennekegyértelműbizo-
nyításamindenesetbenapénzforgalmiszolgáltatófeladata.
AzMNBazellenőrzéseisoránezérttovábbrasemfogadja
elazt,haapénzforgalmiszolgáltatópusztánaPIN-kódvagy
egyébjelszavakhasználatánaktényéretörténőhivatkozással
próbáljabizonyítaniazügyfélcsalárd,vagysúlyosangondat-
lanmagatartását.Amennyibenabizonyításnemkellőkép-
penalapos,apénzforgalmiszolgáltatókötelesajóvánem
hagyottfizetésiműveletösszegétteljesmértékbenmeg-
téríteni,ésazügyfelétolyanhelyzetbekellhoznia,mintha
ajóvánemhagyottfizetésiműveletmegsemtörténtvolna.

A harmadik leggyakoribb hiba a keretszerződés módosítá-
sához és megszüntetéséhez kapcsolódó szabályok be nem 
tartása volt 2019-ben. Amódosításravonatkozójogsértés
tipikusesete, amikor apénzforgalmi szolgáltatónemad
legalábbkéthónapotarra,hogyügyfeleimeghozhassákaz
egyoldalúszerződésmódosítássalkapcsolatosdöntésüket.
Apénzforgalmitörvényáltalbiztosított,legalábbkéthóna-
posidőszakcélja,hogyafogyasztókésmikrovállalkozások
akeretszerződéspénzforgalmiszolgáltatóáltaliegyoldalú
módosításáról(pl.díjemelésről) kellőidőbenértesüljenek,
hogyelegendőidőálljonarendelkezésükreaváltozással
kapcsolatos álláspontjuk (a módosítás elfogadása vagy
aszerződésdíjmentesfelmondása) kialakításához.Akeret-
szerződésekmegszüntetésesoránanyagikáriskeletkezett
egyesügyfeleknélamiatt,hogyapénzforgalmiszolgáltató-
juknemszámoltaelazidőarányospénzügyikövetelésüket. 
Apénzforgalmi törvényben lefektetett elszámolási köte-
lezettség,miszerint a számlazáráskor a szolgáltatótmég
megilletődíjat,költségetésegyébfizetésikötelezettéget
rendeznikell,nemcsakazügyfelekrevonatkozik.Atörvény
aszolgáltatórészéreelőírja,hogyazelőzetesenbeszedett
díjakidőarányos,megnemszolgáltrészétvisszakelltéríte-
nieazügyfeleszámára(pl.előrefizetettévesbankkártyadíj),
továbbáaszámlazáráskormeglévőszabadszámlaegyenleget
azügyfelerendelkezésérekellbocsátania.Akeretszerződés
megszüntetésévelkapcsolatbantöbbesetbentapasztaltjog-
sértésvoltazis,amikorapénzforgalmiszolgáltatóönmagára
nézvekéthónapnálrövidebbfelmondásiidőtkötöttki–az
ügyfélsúlyosvagyismételtszerződésszegésekoralkalmaz-
hatórendkívülifelmondáskörénkívül.Ezzelapénzforgalmi
szolgáltatóatörvényáltalfokozottanvédettfogyasztóés
mikrovállalkozásügyfélkörneknembiztosítottelegendőidőt
arra,hogyapénzforgalmafolyamatosbiztosításaérdekében
elegendőidejelegyenújszolgáltatóttalálni. 

A fizetésiszámla-váltással kapcsolatos megállapítások száma 
nemcsak jelentősen csökkent az előző évhez képest, hanem 
az e hibákból eredő ügyfélkárok is lényegesen kisebbek 
lettek.Míg a korábbi évben gyakran tapasztalta azMNB
aszámlaváltásiszolgáltatáshozkapcsolódószámlamegszün-
tetésjogszabálysértőmegakadályozását,2019-benmárcsak
egyintézménynélfordultezelő.Ezenkívülanemteljeskörű
ügyféltájékoztatásésapénzforgalmiszolgáltatókközöttiadat-
továbbításhatáridejéneknémitúllépésekerültmegállapítás-
ra.Avonatkozórendeletcélja,hogyelősegítseafogyasztók
gyorséshatékonybankváltását,ezzelélénkítveapénzforgal-
miszolgáltatásokterénaversenynövelését.Belátható,hogy
akorábbiszámlavezetőnélindokolatlanullenemzártszámla
sokkalhátrányosabbanérintiafogyasztót,mintamikormaga
aszámlaváltásifolyamat1–2nappalmeghosszabbodik.Afel-
tárttájékoztatásiproblémaafogyasztókszűkkörétérintette:
azokat,akiknemkétbelföldipénzforgalmiszolgáltatóközött
váltanának,hanemarégivagyazújszámlavezetőegyikekül-
földi,EGt-állambanműködőszolgáltató.

2019 második felében több új, az ügyfelek pénzforgalmá-
nak hatékonyabb és gyorsabb lebonyolítását, biztonságos 
bankolását, illetve informáltságát elősegítő jogszabály lé-
pett életbe, amelyek betartásának ellenőrzése az év utolsó 
negyedévben meg is kezdődött. Afogyasztókrészéreveze-
tettfizetésiszámlákdíjairóltörténőtájékoztatásszabályai-
nakellenőrzéseazévvégiutolsópénzforgalmiellenőrzése
soránmegkezdődött.A2019-benellenőrizhetőszabályok
közéelsősorbanazelőzetestájékoztatás,azazadíjjegyzék
rendelkezésrebocsátásánakszabályatartozott,amelynek
célja,hogymegkönnyítseafogyasztókrészéreakülönböző
pénzforgalmiszolgáltatókáltalkínáltfizetésiszámlákösz-
szehasonlíthatóságát.A ténylegesen felszámítottdíjakról
adott utólagos díjkimutatás legkorábban 2020-ban lesz
ellenőrizhető,tekintettelarra,hogyazelsődíjjegyzékeket
2020.januárvégéigkellettafogyasztókrészéremegkülde-
ni.Fontostovábbá,hogy2019.szeptember14-tőlminden
olyanszámlavezetőpénzforgalmiszolgáltatónak,amelyon-
linehozzáférhetőszámlákkalrendelkezik,kötelesolyanbiz-
tonságoskommunikációraalkalmaskapcsolatot,interfészt
kialakítania, amely lehetővé teszi,hogyazún.harmadik
félszolgáltatókbiztonságoscsatornánkeresztültudjanak
kommunikálniazügyfelükszámlájátvezetőpénzforgalmi
szolgáltatóval.Aszektorfelkészültségénekfelmérésétrend-
kívüliadatszolgáltatásútján2019.novemberébenkezdte
megazMNB,ezenkívülazévutolsóhelyszíniellenőrzésén
isavizsgálatiprogramrészétképezteazeszabályoknakvaló
megfelelésrészletesvizsgálata.

2.3.2. Visszaélések megelőzése

2019-ben is elhanyagolható mértékű volt a fizetési kártyás 
visszaélések forgalomhoz viszonyított aránya, és újfent 



HAZAIPéNZFORGALMIFOLyAMAtOK

FIZETÉSI RENDSZER JELENTÉS • 2020. JÚLIUS 23

csökkenés történt a visszaélések tranzakciók számához ké-
pest mért arányában. 2019elsőháromnegyedévébenakár-
tyakibocsátóbankokoldalánmintegy51ezerdarabvisszaélést
követtekel,amelyekkelösszesenközel1,6milliárdforintos
kártokoztak.Habárezeknominálisértelembennövekedést
jelentenekamegelőzőévazonosidőszakáhozképest,afor-
galomnagyobbmértékűbővülésénekeredményekéntavisz-
szaélésekszámánakarányaakártyástranzakciókszámához
képestcsökkent.Avisszaélésekkelokozottkárarányapedig
ugyannőttatranzakciókértékéhezviszonyítva,azonbanez
továbbra is elhanyagolhatómértékű a teljes forgalomhoz
képest(14.ábra).Akártyaelfogadóbankokoldalánennélis
alacsonyabbszintűvoltavisszaélésekmértéke,sőtittjelentős
visszaesésistörtént2018azonosidőszakáhozképest:akeve-
sebbmint5000esetsorán286millióforintoskárkeletkezett
2019elsőháromnegyedévében,amirendre22,illetve2szá-
zalékkalkevesebbamegelőzőévazonosidőszakáhozképest.

A fizetési kártyás visszaélésekre továbbra is jellemző, hogy 
elsősorban a kártya fizikai jelenlétét nem igénylő, főként 
internetes vásárlási tranzakciókat érintik, valamint döntő 
többségük változatlanul a határon átnyúló forgalomhoz 
kapcsolódik.Ahatáronátnyúlóonlinekereskedelemtérhó-
dításával,valamintarosszindulatúszoftverekéskülönböző
formájúonlinecsalásokfokozottabbmegjelenésévelpárhu-
zamosanafizetésikártyásvisszaélésekazutóbbiévekben
elsősorbanazinternetesvásárlásitranzakciókfelémozdul-
nakel, amelyekdöntő többségeakülföldiwebáruházak

8Akibocsátóioldalonleírtkárösszegeeltérhetafelmerültkárösszegétőlegyestételekrendezésénekkésőbbiidőszakratörténőáthúzódásamiatt.
9Azelfogadóioldalonleírtkárösszegeeltérhetafelmerültkárösszegétőlegyestételekrendezésénekkésőbbiidőszakratörténőáthúzódásamiatt.

dominanciájamiatthatáronátnyúlótételkéntjelentkezik.
Ugyanakkorazerősügyfélhitelesítésalkalmazásakapcsán
szorgalmazott–MNBáltalisnagybantámogatott–válto-
zásokvárhatóansegítenifogjákazilyenjellegűvisszaélé-
sekvisszaszorításáta4.2.1fejezetbenbemutatottmódon.
Mindazonáltalafogyasztókérdekeitelőtérbehelyezőjog-
szabályiháttérnekköszönhetőenakibocsátóioldalonleírt
teljeskár(1,2milliárdforint8)mindössze7százalékátkellett
akártyabirtokosoknakviselniük,43százalékátazelfogadók,
50százalékátpedigakibocsátókírtákle.Azelfogadóiolda-
lonleírtkárérték(305millióforint9)esetébenahazaikeres-
kedőketérintettealegnagyobbmértékűveszteség,nekik
aleírtkár61százalékátkellettviselniük.(15.ábra)

Az elektronikus pénzforgalomban bekövetkezett, nem fi-
zetési kártyákhoz kötődő visszaélési kísérletek és sikeres 
visszaélések száma, illetve értéke is elhanyagolható volt 
2019-ben.Mindösszesen52sikeresvisszaélés történtaz
év során,amelyekkövetkeztében218millió forintoskár
keletkezett(16.ábra).Ezszámarányban54,értékarányban
pedig 22 százalékos csökkenést jelent 2018-hoz képest.
Avisszaélésikísérletekszámának42,értékénekpedig68
százalékavoltsikertelen,amiapénzforgalmiszolgáltatók
biztonságimechanizmusainakésafogyasztókéberségének
isköszönhető.Mindezekmellettazidőszaksoránlekönyvelt
101millióforintoskára787ezermilliárdforintosátutalási
forgalomhozképestelenyésző.

14. ábra
Visszaélések és az ezekkel okozott kár aránya 
a kártyakibocsátó bankok oldalán az összes fizetési 
kártyás forgalomhoz képest (2010 – 2019 I-III. 
negyedév)
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15. ábra
Fizetési kártyás visszaélések kapcsán leírt kár 
a kibocsátói és az elfogadói oldalon (2019 I-III. 
negyedév)
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2.3.3. A pénzforgalmi szolgáltatóknál 
jelentkező üzemzavarok 2019. évi 
tapasztalatai

Csökkent a pénzforgalmi üzemzavarok száma a bankszek-
torban, az esetszám a pénzforgalmi szolgáltatók számához, 
illetve a pénzügyi infrastruktúra összetettségéhez viszo-
nyítva továbbra is alacsony. Azelmúltévekkedvezőtlen
trendje megfordult: a folyamatos emelkedést követően
2018-ról2019-recsökkennitudottahitelintézetekáltalje-
lentettüzemzavarokszáma(17.ábra).2019-benösszesen
29hitelintézet442incidensérőlkapottadatszolgáltatástaz
MNB.Azévsoránazüzemzavarbekövetkezésétőlelhárítá-
sáigmértátlagosidőtartam12óravolt,amiközelháromóra
negyvenötperccelrövidebba2018-banmértnél.AzMNB
részéremegküldöttincidensjelentésekalapjánazüzemza-
varoktúlnyomótöbbségétabankokmégügyfeleikjelzése
előttészlelték,ugyanakkorazincidensekbekövetkezéseés
észleléseközöttelteltidőközelfélórávalnőttazelőzőév-
hezképest,átlagosan4órátkitéve.Apénzforgalmiszem-
pontbóllegjelentősebbhazaibankok(9hitelintézet)jobban

menedzseltékazincidenseketaszektoregyébszereplőinél,
figyelembevéveazüzemzavaraikidőtartamát,azonbantor-
zítjaaképetegyglobálisbankhálózatüzemzavara,amely
megakadályoztaahozzá kötődőmagyarországifióktelep
pénzforgalmifolyamatait.

A bejelentett üzemzavarok számának csökkenése több 
banki szolgáltatás esetében megfigyelhető. A bankközi
forint-ésdevizautalásokkalkapcsolatbanjelentettüzem-
zavarok számaközelötödével csökkent, ami általánosan
igazaBKR-,aVIBER-ésadevizaátutalásokra is.Hasonló
tendenciafigyelhetőmegtovábbáahitelesítőSMSküldése
soránbekövetkezőhibákeseténis.Emellettcsökkentafi-
zetésikártyákhozésAtM-készülékekhezkapcsolódóhibák
aránya isazelőzőévbentapasztalthozképest:2016-ban
62darab,2017-ben75darab,2018-ban87darabbankkár-
tyátvagyAtM-etérintőüzemzavarvolt.Ahibákjelentős
részéttovábbraisakülönbözőhálózatihibákokozták,ami
összhangbanállazzal,hogyafizetésikártyákhozésazAtM-
készülékekhezköthetőüzletifolyamatokmegfelelőműkö-
déséheztöbb,függetlenszereplő(kártyatársaságok,keres-
kedők,hitelintézetek,távközlésicégekstb.)összehangolt
tevékenységeszükséges.

Az előző évekhez hasonlóan 2019-ben is az internetban-
ki rendszerekhez kapcsolódott a legtöbb pénzforgalmi 
incidens. Azelektronikusbankiügyfélcsatornákat,vagyis
azinternetbankot,homevagyofficebankot,mobilbankot
vagycallcentertérintőincidensekateljesesetszámközel
40százalékátadják,ésszámuktovábbbővül,habáralacsony

16. ábra
Az elektronikus pénzforgalomban tapasztalt sikeres 
visszaélések száma és értéke (2010–2019)
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18. ábra
A pénzforgalmi szolgáltatóknál jelentkező 
üzemzavarok esetszámának megoszlása 
tevékenységenként (2018–2019)
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17. ábra
Pénzforgalmi szolgáltatóknál jelentkező üzemzavarok 
esetszámának és általuk érintett hitelintézetek 
számának alakulása (2016 – 2019)
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ütemben.Míg2018-ban196,addig2019-ben201esetszá-
motadtak,azösszesesetszámhozviszonyítottrészesedésük
pedig1százalékponttal39,72százalékranőtt.Ezekameghi-
básodásokkorlátoztákleginkábbazügyfeleketazátutalások
elindításában,aszámlaforgalmuk lekérdezésében, illetve
egyébmobilbankiszolgáltatásokigénybevételében.Aleje-
lentetthibáklegnagyobbrészeazüzemeltetéshez,anem
megfelelőenelvégzettkarbantartáshozésakülsőszolgál-
tatókhozvoltakköthető.

2019-ben a 100 órát meghaladó üzemzavarok száma jelen-
tősen csökkent, a hibák a korábbi időszaktól eltérően első 
sorban a külső szolgáltatókhoz voltak köthetők. 2018-ban
a100órátmeghaladóüzemzavarokszáma13,míg2019-
ben7volt.A2018-as100órátmeghaladóüzemzavarok
jellemzően az alkalmazások hibásműködéséből, a nem
megfelelőenelvégzettkarbantartásbólésazautomatikus
adatfeldolgozássoránelőfordulónemvártbemenetiérté-
kekbőladódtak,viszont2019-benahibaokokközöttezek
előfordulásaelenyésző.Kétesetbenakülsőszállítóhibás
adatokatadottát,egy-egyesetbenműszakiésüzemelte-
tésiprobléma,kettőesetbenpedigalkalmazásihibáravisz-
szavezethetőhibásadatfeltöltésbőleredőhibaokoztaaz
elhúzódóüzemzavarokat.

19. ábra
A pénzforgalmi szolgáltatóknál jelentkező 
üzemzavarok esetszámának és időtartamának 
megoszlása tevékenységenként, kiemelve a kilenc 
legjelentősebb pénzforgalmi szolgáltató adatait (2019)
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3. Hazai fizetési és értékpapír-infrastruktúrák

A pénzforgalom, valamint a pénzügyi infrastruktúrák meg-
bízható és hatékony működése elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a reálgazdasági és pénzügyi tranzakciók megvalósul-
janak.A jegybankivagykereskedelmibankiszámlapénz-
bentörténőfizetések,valamintazértékpapírokkalésegyéb
pénzügyieszközökkelvégrehajtotttranzakcióklebonyolítá-
sáhozolyanközpontirendszerekrevanszükség,amelyek
biztosítják a tranzakciók elszámolását és kiegyenlítését.
AVIBERazMNBáltalüzemeltetettvalós idejűbruttóki-
egyenlítésirendszer,amelyelsősorbanarésztvevőkegymás
közötti,valamintügyfeleiknagyösszegűésidőkritikuspénz-
éstőkepiacitranzakcióinak,illetveakapcsolódópénzügyi
infrastruktúrák(BKR,KELER-csoport,CLS)elszámolásának
kiegyenlítéséreszolgál.ABankköziKlíringRendszer(BKR)
aGIROZrt.(GIRO)általműködtetett,főkéntalakosságés

vállalatokkisösszegűfizetéseitelszámolóbruttófizetési
rendszer,melynekháromelszámolásimódjaazazonnali
elszámolás,anapközbenielszámolásésazéjszakaielszá-
molás. A bankkártyás tranzakciók elszámolása a kártya-
társaságok(Visa,MasterCard)nemzetközirendszereiben,
mígapostaifizetésimódokéjellemzőenaPostaElszámoló
Központban(PEK)történik.AKELER-csoporttagjai,aköz-
pontiértéktár (KELER)ésaközpontiszerződő fél (KELER
KSZF),értékpapírelszámolásiéskiegyenlítésiszolgáltatást
végeznek,valamintnyilvántartjákahazaikibocsátásúérték-
papírokat.ACLSaCLSBankáltalműködtetettnemzetközi
devizakiegyenlítésirendszer,melytöbbdevizábantörténő
fizetés-fizetés-ellenében (PvP)mechanizmusonalapulés
adevizakiegyenlítésikockázatkiküszöbölésétteszilehető-
vé.(20.ábra)

20. ábra
A hazai pénzügyi infrastruktúra áttekintő ábrája (2019) (milliárd forint)
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Pénzforgalom milliárd forintban
Felvigyázott rendszerek

3

1 A BKR éjszakai elszámolási platformja
2 A BKR napközbeni elszámolási platformja
3 A bankon belüli tételeket (on-us) nem tartalmazza
4 A teljes forgalomnak csak a bankközi része kerül elszámolásra a kártyatársasági rendszerekben
*https://www.posta.hu/static/internet/download/MP_Eves_Jelentes_2018_magyar.pdf

https://www.posta.hu/static/internet/download/MP_Eves_Jelentes_2018_magyar.pdf
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FIZETÉSI RENDSZEREK

3.1. VIBER

3.1.1. Aktualitások

2019-ben a VIBER-forgalom értékben 8 százalékkal, té-
telszámban pedig 11 százalékkal növekedett 2018-hoz 
képest.  AVIBER-forgalom2016-tólkezdvefolyamatosan
bővül,és2019-remeghaladtaaz1500ezermilliárdforin-
tot,ígyatavalyiévazelmúltévtizedlegnagyobbforgalmú
événekbizonyult.Anövekedésfőkéntazértékpapírügyle-
tekpénzoldaliteljesítésiértékének13,5százalékos,illetve
abankköziügyletekértékének12százalékosemelkedéséből

fakad.Szezonálisanösszevetveazelőzőévvel,aforgalom
értékének bővülése elsősorban a szeptember-december
köztiidőszakbanvoltjelentős2019-ben,viszontatételszá-
mokszinteegészévbenmeghaladtáka2018-asszámokat.
Anagyfokútételszám-emelkedéskövetkeztébenegyVIBER-
tranzakcióátlagosértéke1évleforgásaalattmintegy23mil-
lióforinttalcsökkent,amielsősorbana10milliárdforintnál
nagyobbértékűtranzakciókatérintette.(23.ábra)Azonban
azátlagostranzakcióértékaforgalomjelentősbővülésével
párhuzamosanszeptembertőlévvégéigmagasabbvoltaz

Adatlap

21. ábra
A VIBER-ben kiegyenlített tranzakciószám és érték (2016–2019)

Darabszám (jobb tengely)
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22. ábra
A VIBER teljes rendelkezésreállási mutatójának havi alakulása (baloldali ábra), illetve a teljes 
szolgáltatáskiesések előfordulása és hossza percben kifejezve (jobboldali ábra) (2017–2019)

ja
n.

fe
br

.

m
ár

c.

áp
r.

m
áj

.

jú
n.

jú
l.

au
g.

sz
ep

t.

ok
t.

no
v.

de
c.

98,80 

99,00 

99,20 

99,40 

99,60 

99,80 

100,00 

98,80 

99,00 

99,20 

99,40 

99,60 

99,80 

100,00 
% %

2017 
2018 
2019 
99,7%

   

ja
n.

fe
br

.

m
ár

c.

áp
r.

m
áj

.

jú
n.

jú
l.

au
g.

sz
ep

t.

ok
t.

no
v.

de
c.

20 

0 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

20 

0 

40 

60 

80 

100 

120 

140 
perc perc

2017 
2018 
2019 



MAGYAR NEMZETI BANK

FIZETÉSI RENDSZER JELENTÉS • 2020. JÚLIUS28

előzőéviértékhezképest.Aforgalomtételszámánaknöve-
kedésétnagyrésztabankközitranzakciók8százalékosésaz
ügyféltételek9százalékosbővüléseeredményezte.

A VIBER működésében szolgáltatásbővülést eredménye-
zett az azonnali elszámolás10 központi infrastruktúrájának 
élesítése a BKR-ben.AVIBER-benfeldolgozotttranzakciók
köre2019.július2-ávalkibővültazazonnaliátvezetésekkel,
melyekazazonnalielszámoláshozkapcsolódófedezetekbe-
éskiutalásáttesziklehetővéaBKR-résztvevőkszámáraaz
MNB-nélvezetettfizetésiszámláikésBKR-benlévőazonnali
teljesítésiszámláikközött.Azazonnaliátvezetésekésígyaz
azonnalielszámoláshozkapcsolódólikviditásmenedzselés
aVIBERteljesüzemidejébenrendelkezésreáll.Mindemel-
lettkialakításrakerültekazokazüzletmenet-folytonossági
folyamatok,amelyekazazonnaliátvezetésekkezeléséhez
kapcsolódnakesetlegesGIRO-vagyMNB-oldaliincidensmi-
att.AzazonnalifizetésVIBER-forgalomragyakorolthatását
csak2020.március2-aután,vagyisaBKR-résztvevőkteljes
ügyfélkörébenelérhetővéválóazonnalifizetési forgalom
elemzésétkövetőenlehetmegállapítani.

A Brexit fényében többlépcsős egyeztetéssorozat történt 
a CLS Bank International (CLS) VIBER-tagságának fenntar-
tása érdekében. ABrexittelérintettéváltaCLS-szolgáltatás
is:aCLS-rendszerazangoljogalapjánkerültkijelölésre,így
ateljesítésvéglegességénekbiztosításaérdekébenazérin-
tettEU-országokjogszabályainakáttekintéséreéseseten-
kéntfelülvizsgálatáravoltszükség.Annakérdekében,hogy
aforintmintdevizanemaBrexitetkövetőenisbennmarad-
jonaCLS-kiegyenlítésben,kétfeladatotkellettelvégezni.
EgyrésztazMNBésaPénzügyminisztériumáttekintetteés

10Azonnalielszámolásonazazonnalifizetésiszolgáltatáshozkapcsolódóinfrastrukturálisfolyamatokatértjük.
11Alikviditásmenedzseléshezkapcsolódórészleteselemzéstlásda3.4 Likviditás a fizetési rendszerekbencíműfejezetben.

értelmezteaBrexitszempontjábóla23/2003.éviteljesí-
tésvéglegességérőlszólótörvényt(tvt.),ésjogértelmezés
keretébenbiztosítottaaCLS-tarról,hogyaCLSolyanintéz-
mény,amelyVIBER-résztvevőkéntatvt.hatályaalátarto-
zik.MásrésztazMNBazüzletifeltételeibenexplicitmódon
rögzítette,hogyaCLSBankInternationalVIBER-taglehet.

3.1.2. Kockázatok

A VIBER 2019-ben magas megbízhatósággal üzemelt, az 
előző évhez képest csak kismértékben növekedett a szol-
gáltatás ellátásának kockázata a teljesszolgáltatás-kiesési 
incidensidő növekedése miatt.AVIBERegészévbenstabi-
lanműködött,csak7nap,összesen192percbenszembe-
sültekarésztvevőkaszolgáltatásteljeskiesésével.AVIBER
rendelkezésre állása csak2019márciusa során csökkent
afelvigyázóielváráskéntrögzített99,7százalékalá:ekkor
aVIBER-szolgáltatástöbb,mint2óránkeresztülnemvolt
elérhetőarésztvevőkszámára(22.ábra).Ateljeskiesést
okozóincidensekkezdeteéselhárításaközöttiidőhárom
esetbenhaladtameganegyedórát,aleghosszabbkiesés
130percesvolt.2019-benazincidensektöbbségétszoft-
verhibák és ügyintézői problémák okozták. Az év során
VIBER-incidensmiattegyalkalommal60percesügyfél-és
30percesbankköziüzemidő-hosszabbításrakerültsor,aBKR
napközbenielszámolásábanérintettösszeselszámolásicik-
luslefutásaérdekében.

2019-ben alacsony volt az elszámolási és kiegyenlítési koc-
kázat a VIBER-ben, a likviditás pedig elegendő mértékű 
volt mind a rendszer, mind pedig az egyedi bankok szint-
jén11. 2019-ben30elszámolásinaponkerültbejelentésre

23. ábra
A VIBER-forgalom értékének, átlagos tranzakcióértékének (baloldali ábra) és darabszámának (jobboldali ábra) 
alakulása éves összehasonlításban (2018–2019)
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VIBER-résztvevőiincidens,amimásfélszergyakoribbazelő-
zőévhezképest.FontosaVIBER-résztvevőkkelkapcsolatos
incidenseknyomonkövetéseapotenciálisanmásrésztve-
vőkreátgyűrűzőlikviditásihatásmiatt,melymegnövelheti
arendszerbenazelszámolásiéskiegyenlítésikockázatot.
Incidenseseténugyanisazérintettrésztvevőnemtudtranz-
akciótküldenimásoknak,akiknélígyabejövőtételekfinan-
szírozóhatásacsökkenhet.Arésztvevőihibák90százalékát
SWIFt-problémaokozta,atöbbiesetbenarésztvevőkbelső
rendszereibenadódotttechnikaigond.2019-benrésztvevői
kérésreegyalkalommalfélóraügyfélüzemidő-,illetveegy
órabankköziüzemidő-hosszabbításrakerültsor.2018-hoz
képestazelkerülőmegoldásalkalmazásánakgyakorisága
60százalékkalnövekedett(18eset),ésmegháromszorozó-
dottanemSWIFt-en,hanemGIROHálónvagytitkosított
faxonVIBER-bebenyújtottfizetésimegbízásokszáma,ami
azMNB-bentörténőmanuálisfeldolgozásmiattkismérték-
benmegnövelteaszolgáltatásellátásánakkockázatát.

3.2. CLS

2019-ben 48 százalékkal, vagyis a 2018-as 11 százalé-
kos forgalombővülést jelentősen meghaladó mértékben 
emelkedett a CLS nemzetközi devizaforgalmi rendszerében 

12ACLS-hezkapcsolódóannostroszámla-vezetőVIBER-tagok:CIBBank,K&HBank,OtPBank,RaiffeisenBank,UniCreditBank.

kiegyenlített forintügyletek összértéke.Forintbankifejezve
2018-banösszesen123,9ezermilliárdforint,míg2019-ben
összesenmajdnem183ezermilliárdforintértékűforintügy-
letfordultmegabankközidevizaügyleteklebonyolítására
alapítottCLS-rendszerben,amiforgalminapokralebontva
rendre508,illetve741milliárdforintosátlagosforgalmat
jelentettazelmúltkétévben(24.ábra).Abővülésjelentős
részbenannakköszönhető,hogymég2018másodikfelében
egyújabbglobálisnagybankdöntöttarról,hogyaforintláb-
balrendelkezőbankközidevizaügyleteitaCLSrendszerével
egyenlítiki.AforintügyleteketCLSútjánteljesítőközvetlen
CLS-tagok(CLSSettlementMembers)száma26volt2019
végén.

A forgalom bővülésével párhuzamosan javult a forinttranz-
akciók nettósításának hatékonysága is, vagyis a rendszer-
tagoknak egységnyi devizaügylet teljesítéséhez átlagosan 
kevesebb forint befizetésére volt szükségük 2019-ben. 
ACLSszolgáltatásanemcsupánabbólaszempontbólelő-
nyösarendszertagokszámára,hogykiküszöböliabankközi
devizaügyletekkiegyenlítésikockázatát,hiszenarendszer-
tagokközöttakiegyenlítéshezszükségesfizetésipozíciók
multilaterálisannettósításraiskerülnek,azazarésztvevők
a bruttó teljesítési módhoz képest jelentős mértékben
csökkentikalikviditásiszükségletüketa18CLS-devizában.
Míg2018során20,3ezermilliárdforintvoltatranzakciók
lebonyolításánaknettóforintigénye,amiabruttóforgalom
arányában 83,6 százalékos likviditásmegtakarítást jelent
évesátlagban,addigugyanezenértékekrerendre26,5ezer
milliárd forintés85,5 százalékadódott2019-ben.ACLS
nettósításánakhatékonyságatehátközel2százalékpontot
javulta2019sorána forintügyletektekintetében.Ezkét
szempontbólislényeges:egyrésztabiztosítottlikviditásért
cserébeahazaibankokjellemzőenforgalomarányosdíjatis
szednekaCLS-rendszertagoktól,ígyanettósításjavulásával
csökkenaszolgáltatásdíja,másrésztpedigahazaibankok
likviditáskezelésében kiemelt tételt jelent a reggeli CLS-
befizetéseklikviditásszükséglete,ígyanettósításjavulásával
enyhülalikviditásinyomás.

A CLS felé történő befizetések továbbra sem okoztak 
likviditási problémát a VIBER-ben, így az elszámolási és 
kiegyenlítési kockázat ehhez kapcsolódóan továbbra is 
alacsony. 2019soránaCLSközvetlenrendszertagjai5VIBER-
résztvevőnmintnostroszámla-vezetőn12keresztülbiztosí-
tottákaforintfedezetetaforintlábbalbíródevizaügyleteik
CLS-kiegyenlítéséhez,tekintve,hogynemrendelkeztekköz-
vetlenVIBER-tagsággal.ACLSműködésirendjébőlfakadóan
azelszámoláshozkapcsolódóbe-illetvekifizetésekareggeli
órákbantörténnek,vagyisaCLSVIBER-számlájáratörténő
befizetéseketaCLSáltalmeghatározottkétidősávban,azaz

24. ábra
A CLS-rendszerben kiegyenlített napi bruttó 
forintforgalom, illetve az ehhez kapcsolódóan VIBER-
ben kiegyenlített napi nettó forintforgalom (2016.
február – 2020. február)
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7:00–8:00és8:00–9:00közöttkell teljesíteni.Az idősza-
ki napi átlagos CLS-befizetési forgalom 2019-ben elérte
a 107milliárd forintot13, amely az adottnapon teljesült
összesVIBERforgalom1–4százalékáttesziki.A jelentős
forgalomellenéreanostroszámla-vezetőkCLS-hezkötődő

13AmennyibenaCLSfelétörténőbefizetésekésaCLSáltalindítottkifizetéseketisfigyelembevesszük,akkoranapiátlagosforgalmiértékadup-
lájára,mintegy215milliárdforintrabővül.EzanapiátlagosVIBERforgalom2–8százaléka.

14Magyarnyelvűoldal:https://www.mnb.hu/penzforgalom/a-hazai-penzforgalmi-infrastruktura/cls-kiegyenlites 
Angolnyelvűoldal:https://www.mnb.hu/en/payments/settlement-systems/cls-settlement

befizetéseiket2019-bentöbbnyireszámlaegyenlegükter-
héreteljesítették,hitelkeretigénybevételéreelvétvekerült
sor:anostroszámla-vezetőVIBER-résztvevőkátlagoshitel-
keret-kihasználtságaaCLSbefizetésiidőszakában0,04–7,3
százalékközöttalakult(25.ábra)ACLS-forgalombővülése
példásműködésibiztonságmellettmentvégbe:atranzak-
ciókteljesítéséhezforintlikviditástnyújtóötmagyarországi
nostroszámla-vezetőbankazév247kereskedésinapjának
reggelifolyamataisoránmindösszehatalkalommalalkal-
mazottanormálműködéshezképestelkerülőmegoldást
aVIBER-ben.AbankokésazMNBeljárásrendjeiminden
esetbenjólvizsgáztak2019soránis.

Az MNB 2019-ben nyilvánossá tette a CLS tekintetében 
forintszámla-vezetői szolgáltatást nyújtó öt hazai keres-
kedelmi bank nevét és elérhetőségét. A transzparencia
jegyében azMNB– az érintetthitelintézetek hozzájáru-
lásamellett– ahonlapján közzétetteaCLS-szolgáltatást
nyújtó magyarországi bankok neveit és kapcsolattartási
címeiket. Ugyanezenweblapján a jegybank féléves fris-
sítési gyakorisággal, havi összesítésben publikálja a CLS
tranzakciókértékeit is.14Ahazaiszámlavezetők2019.fo-
lyamán ismegbízhatóan szolgálták ki külföldi partnerei- 
ket.

3.3. BANKKÖZI KLÍRING RENDSZER (BKR)

25. ábra
A CLS-hez kapcsolódó be- és kifizetések átlagos 
forgalmi értékének napi eloszlása (2019)
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26. ábra
A BKR-ben kiegyenlített tranzakciószám és érték (2016–2019)
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3.3.1. Aktualitások

Míg a BKR éjszakai elszámolásában a forgalom tételszá-
ma és értéke nem változott érdemben 2019 során, addig 
a BKR napközbeni elszámolásában a tételszám 9 százalék-
kal, az érték pedig 11 százalékkal bővült 2018-hoz képest. 
összességében a BKR-ben 335,5millió tranzakció került

elszámolásra127ezermilliárdforintértékben.Atételszám
növekedéséhez elsősorban a napközbeni átutalásban az
egyediátutalások6,5százalékosésacsoportosátutalások
31százalékosbővülésejárulthozzá.Azegyediésacsopor-
tosátutalásokeseténszignifikánsnövekedésteredménye-
zettaSZéPkártyafelhasználásáhozkötődőjogszabályvál-
tozás,melynekkövetkeztébenpénzforgalmiszámlákonkell

27. ábra
Az éjszakai (baloldali ábra) és napközbeni (jobboldali ábra) elszámolást érintő incidensek hatása 
a rendelkezésre állásra (2017–2019)
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28. ábra
A BKR napközbeni elszámolás tételszámának (baloldali ábra) és értékének (jobboldali ábra) ciklusonkénti 
megoszlása havi bontásban (2019) 

0 

500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

4 000 

4 500 

5 000 

5 500 

6 000 

0 

500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 

4 000 

4 500 

5 000 

5 500 

6 000 
Ezer darabEzer darab

Ciklusok
1 2 3 4

107 8 9
5 6

20
19

. j
an

.

20
19

. f
eb

r.

20
19

. m
ár

c.

20
19

. á
pr

.

20
19

. m
áj

.

20
19

. j
ún

.

20
19

. j
úl

.

20
19

. a
ug

.

20
19

. s
ze

pt
.

20
19

. o
kt

.

20
19

. n
ov

.

20
19

. d
ec

.

   

0 

200 

400 

600 

800 

1 000 

1 200 

1 400 

1 600 

1 800 

0 

200 

400 

600 

800 

1 000 

1 200 

1 400 

1 600 

1 800 
Milliárd ForintMilliárd Forint

Ciklusok
1 2 3 4

107 8 9
5 6

20
19

. j
an

.

20
19

. f
eb

r.

20
19

. m
ár

c.

20
19

. á
pr

.

20
19

. m
áj

.

20
19

. j
ún

.

20
19

. j
úl

.

20
19

. a
ug

.

20
19

. s
ze

pt
.

20
19

. o
kt

.

20
19

. n
ov

.

20
19

. d
ec

.

Forrás: GIRO Zrt.
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kezelniazegyenlegeket,illetvejogcímenkéntésszemélyen-
kéntkülönátutalásonkéntkell teljesítenia feltöltéseket.
Emelletta csoportosátutalásokbővüléséhezhozzájárult
a2019.novemberinyugdíjakévesinflációskiegészítéseés
anyugdíjprémiumkifizetése,melyekkövetkeztében3millió
darabbalnövekedettacsoportosátutalásokszáma.Anap-
közbenielszámolásbantovábbrais azelsőciklus a legmaga-
sabbtételszámúciklus,mivelekkorkerülnekelszámolásraaz
előzőüzletinapvégeutánindított,túlnyomótöbbségében
lakosságiátutalások.Azévfolyamánjanuárban,áprilisban,
szeptemberbenésadecemberiünnepiidőszakokbanbővült
leginkábbaforgalom:értékbenéstételszámbanis10–15
százalékosnövekedésadódottmindenesetben.Anapköz-
beniforgalomnagyrészeértékbentovábbraisanyolcadik
éskilencedikciklusokbankoncentrálódik.(28.ábra)

2019-ben a GIRO legfontosabb fejlesztése az azonnali fi-
zetés központi infrastruktúrájának létrehozása volt, mely 
2019. július 1-jén élesedett. Azazonnalielszámolásbeve-
zetésévelaBKRháromelszámolásiplatformonnyújtjaszol-
gáltatásait.AzélesítéstkövetőenugyanaBKR-résztvevők
ügyfeleimégnemküldhettekazonnaliátutalásokat,azon-
banazazonnalielszámoláspróbaüzemeabankokkisértékű
tranzakcióivalelindult.AGIROműködésébennagyváltozást
hozottazazonnalielszámolás,hiszenamindennap,napi24
órábanzajlóvalósidejűüzemeltetésmáskompetenciákat
ésbelsőeljárásrendeketigényelazéjszakaiésnapközbe-
nielszámoláshozképest,tekintve,hogyezutóbbiakkap-
csánaciklikusságmiattjelentőstartalékidővelrendelkezik
aGIRO.Rövidebbreakcióidőszükségestehátazesetleges
problémákfelderítésére,ésgyorsankellkijavítaniahibákat
avállaltszolgáltatásiszintteljesítéseérdekében.Arésztve-
vőkésazügyfelekazonnalérzékelikazesetlegesinciden-
seketazazonnalifizetések5másodpercesátfutásiidejére
vonatkozókötelezettségmiatt.A2020.március2-áigtar-
tópróbaüzemiidőszakbanazüzemeltetésifolyamatokés
aközpontiinfrastruktúraszoftverénekfinomhangolása is
folyt,ígyapróbaüzemitapasztalatokalapjánaszoftverszál-
lítótöbbverziótisátadott.

A BKR azonnali elszámolásához kapcsolódó, résztvevői 
likviditásmenedzsment eltér az éjszakai és napközbeni 
elszámolás esetében alkalmazottól.ABKR-résztvevőknek
azazonnalielszámolástilletőennemaVIBER-ben,hanem
aBKRazonnaliteljesítésiszámláinkella likviditástbizto-
sítaniuk.Eztehátelőzetesfinanszírozástjelent,amelynek
teljesítéséhezaBKR-résztvevőknekaVIBER-benvezetett
fizetésiszámlájukrólkella likviditástátvezetniük.AGIRO

15Havirendelkezésreállásimutató: ((munkanapokszáma*GIRO(éjszakaivagynapközbeni)nyitvatartás– incidensmiattikiesés)/(munkanapok
száma*GIRO(éjszakaivagynapközbeni)nyitvatartás))*100;BKRéjszakaielszámolásSLA99,90százalék;BKRnapközbenielszámolásSLA99,80
százalék

16Alikviditásmenedzseléshezkapcsolódórészleteselemzéstlásda3.4 Likviditás a fizetési rendszerekbencíműfejezetben.

arésztvevőknevébenvégziazazonnaliteljesítésiszámlák-
hozkapcsolódólikviditásfeltöltéstés-kiutalást:arésztvevők
általmegadottlikviditásiparaméterekalapján15percen-
kéntautomatikusfedezetellenőrzéstvégez,majdkezeliaz
ebbőladódóazonnaliátvezetéseketaVIBER-ben.AzMNB
arésztvevőkkérésérekidolgoztaaVIBER-üzemidőnkívüli
jegybankihitelnyújtás,vagyisazún.azonnalihitelbiztosí-
tásánakkeretrendszerét.AGIROáltal fejlesztettHitelke-
ret-nyilvántartómodul(HKNy)aVIBERzárásátkövetőés
nyitásátmegelőző rövid időszakokat leszámítvaközel fo-
lyamatosanrendelkezésreáll,ígyarésztvevőkaváratlanul
fellépőlikviditásisokkokatakáréjjelésamunkaszünetina-
pokonisképesekáthidalniaHKNy-bennapontabiztosított
azonnali hitelkeretük terhére, ami likviditási kockázatuk
jelentőscsökkenéséteredményezi.

3.3.2. Kockázatok

A BKR éjszakai és napközbeni elszámolása egész évben 
megbízhatóan üzemelt, azonban mindkét elszámolási 
rendszerében kismértékben növekedett a szolgáltatás 
ellátásának kockázata az előző évhez viszonyítva.2019-
ben a BKR éjszakai elszámolásának rendelkezésre állási
mutatója15kéthónapbanisavállaltszolgáltatásiszintalá
esett(27.ábra).Ezjelentősvisszaesésazelőzőévhezviszo-
nyítva,hiszen2018-bannemtörténtrendkívüliesemény
azéjszakaielszámolásban.Azincidenseketfőkéntszoftver-
hibaokozta.2019-benaBKRnapközbenielszámolásának
rendelkezésreállásimutatójaromlottazelőzőévhezviszo-
nyítva,éskétalkalommalisavállaltszolgáltatásiszintalatt
maradt(27.ábra).VIBER-incidensmiatt2alkalommaltör-
téntmég1ciklustérintőencsúszásanapközbenielszámo-
lásban.továbbáincidenstokozottmégGIRO-hálózatihiba,
illetveanapközbenielszámolásésaközpontifelhasználói
adatbázisközöttikapcsolathibájais16.

3.4. LIKVIDITÁS A FIZETÉSI 
RENDSZEREKBEN

A VIBER és BKR fizetési rendszerek likviditására alapvetően 
azonos tényezők hatnak, melyek változása mindkét rend-
szert és azok résztvevőit egyaránt érinti.ABKRnapközbeni
éséjszakaielszámolásánakteljesítéseaVIBER-bentörté-
nikmegarésztvevőkMNB-nélvezetettfizetésiszámláin.
EmiattaBKRközvetlenrésztvevőinekVIBER-résztvevőkké
iskellválniuk,ígyakétrendszerrésztvevőikörenagymér-
tékben megegyezik. Ennek következtében a résztvevők
aVIBER-benésaBKR-benugyanaztalikviditásthasználják
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afizetésiforgalomlebonyolítására:azMNB-nélvezetettfi-
zetésiszámlájukonrendelkezésükreállószámlaegyenleget,
valamintazMNBjavárazároltértékpapír-állományukelle-
nébenkapottnapközbenihitelkeretet.Afizetésirendszer
résztvevőiaVIBER-bentudjákmenedzselnialikviditásukat,
emiattakövetkezőfejezetekbenfőkéntaVIBER-benlezaj-
lottfolyamatokatmutatjukbe.ABKR-résztvevőkazazonnali
elszámolás2019-esélespróbaüzemealattcsakkisértékű
tranzakciókat bonyolítottak le, így az alacsony összérték
miattnemvizsgáltukezentranzakcióklikviditásihatását.

3.4.1. Likviditást befolyásoló tényezők

2019-ben a jegybanki eszköztár módosítása érdemben 
nem befolyásolta a fizetési rendszer résztvevőinek likvi-
ditását.AVIBER-résztvevők továbbra is rendkívülmagas
likviditássalrendelkeznek,melynekszintje2019-bennem
változottlényegesenazelőzőévekhezképest.Akötelező
tartalékrátanagysága2019-bennemmódosult,ígyafizetési
számlaegyenlegszintjeazelőzőévhezképestváltozatlan
maradt.2019elejénarésztvevőknapközbenihitelkereté-
nekösszegekismértékben,200milliárdforinttalnőtt,végül
2100–2300milliárdforintosszintenstabilizálódott.Azárolt

17PénzforgalmiszempontbólpotenciálislikviditásaVIBER-résztvevőMNB-nélvezetettpénzforgalmiszámlájánlévőszámlaegyenleg,ajegybanki
kedvezményezettséggelzároltértékpapírokellenébenkapottnapközbenihitelkeret,valamintahitelintézetmérlegébenszereplőegyéb,opcio-
nálisanzároltathatóértékpapírokösszessége.

értékpapír-fedezetekösszetételekismértékbenmódosult,
az állampapírok részaránya 14 százalékponttal csökkent
ajelzáloglevelekéskötvényekrészarányánakbővülésével.
Alakosságmindeközbenelkezdtebeváltanimeglévőérték-
papírjait,hiszazokatmegérteMÁP+-racserélni,ígyazon-
banabankoknáljelentősmennyiségűegyéblakoságipapír
halmozódottfel,amelyállományazévvégéigérdemben
lecsökkent.Mindezek következtébenaVIBER-résztvevők
likviditásaa2018évvégén jellemző2300–2500milliárd
forintossávtólkismértékbenelmozdult,ésazévfolyamán
2500±200milliárdforintosszintenálltbe.Afizetésirend-
szer-résztvevőkpotenciális likviditásának17  kétharmadát
teszikiarésztvevőkmérlegébenlévőopcionálisanzárol-
tatható értékpapír-állomány, így nagymértékű likviditási
pufferáll rendelkezésükrefizetési forgalmuk lebonyolítá-
sához.Azároltathatóértékpapír-állományszintjea2018
végi 4200–4800milliárdrólmintegy 5000–5200milliárd
forintrabővült2019közepére,majdnémicsökkenéstkö-
vetően4200–5100milliárdforintossávbanmaradtegészen
év végéig. összességében a potenciális likviditás szintje
8000–9000milliárd forint körül alakult 2019-ben, 500–
1000milliárddalmeghaladvaa2018-banjellemzőszintet 
(29–30.ábrák).

29. ábra
A VIBER-résztvevők számlaegyenlegének és likviditásának, potenciális likviditásának és forgalmának alakulása 
(baloldali ábra), kiemelve a számlaegyenleg és a pénzforgalmi likviditás alakulását (jobboldali ábra) (2017 – 2019) 
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3.4.2. A VIBER és a BKR résztvevőinek 
likviditáskezelése

A fizetési rendszer résztvevői megnövekedett forgalmuk 
teljesítéséhez 2019-ben is aktívan és hatékonyan mene-
dzselték likviditásukat. Azelszámolásiéskiegyenlítésikoc-
kázatcsökkentéseérdekébenafizetésiforgalomteljesíté-
séhezszükségeslikviditásnaponbelülimegfelelőallokálása

továbbraisfontos.AVIBER-benavalósidejűségmiattegész
napmenedzselikarésztvevőkalikviditásukat,éskiemelt
időszaknakszámítaBKRnapközbenielszámolásiciklusainak
óránkéntikiegyenlítése.AVIBER-forgaloma16:00–18:00
közöttiidősávotkivéveanapfolyamánmindenidősávban
emelkedett.AVIBER-résztvevőknagyobbértékűtételeiaz
előzőévekhezhasonlóanváltozatlanulakésődélutániés
estiórákbanteljesülnek,anapiVIBER-forgalomegyjelentős

30. ábra
A zárolt értékpapír-állomány, valamint a pénzforgalmi célra fordítható hitelkeret-állomány aránya a teljes zárolt 
értékpapír-fedezethez képest (baloldali ábra) és a zárolt értékpapír-állomány összetételének megoszlása 
(jobboldali ábra) (2017–2019)

30

40

50

60

70

80

90

100

0 

500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

3 000 

3 500 
Milliárd forint

Kötvény 
Kamatozó kincstárjegy 
Jelzáloglevél 
Diszkont kincstárjegy 
Államkötvény 
Pénzforgalmi célra fordítható hitelkeret viszonyítva 
a teljes zárolt (KKV-hitelek nélkül számított) 
értékpapír-fedezethez 

%

Külföldön kibocsátott értékpapír 

20
17

.0
1.

02
. 

20
17

.0
3.

02
. 

20
17

.0
5.

02
. 

20
17

.0
7.

02
. 

20
17

.0
9.

02
. 

20
17

.1
1.

02
. 

20
18

.0
1.

02
. 

20
18

.0
3.

02
. 

20
18

.0
5.

02
. 

20
18

.0
7.

02
. 

20
18

.0
9.

02
. 

20
18

.1
1.

02
. 

20
19

.0
1.

02
. 

20
19

.0
3.

02
. 

20
19

.0
5.

02
. 

20
19

.0
7.

02
. 

20
19

.0
9.

02
. 

20
19

.1
1.

02
. 

   

%%

Államkötvény 
Diszkont kincstárjegy 
Jelzáloglevél 
Kamatozó kincstárjegy 
Kötvény 
Külföldön kibocsátott értékpapír 

20
17

.0
1.

02
. 

20
17

.0
3.

02
. 

20
17

.0
5.

02
. 

20
17

.0
7.

02
. 

20
17

.0
9.

02
. 

20
17

.1
1.

02
. 

20
18

.0
1.

02
. 

20
18

.0
3.

02
. 

20
18

.0
5.

02
. 

20
18

.0
7.

02
. 

20
18

.0
9.

02
. 

20
18

.1
1.

02
. 

20
19

.0
1.

02
. 

20
19

.0
3.

02
. 

20
19

.0
5.

02
. 

20
19

.0
7.

02
. 

20
19

.0
9.

02
. 

20
19

.1
1.

02
. 0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

31. ábra
A VIBER-forgalom értékének és átlagos tranzakciónagyságának (baloldali ábra), valamint darabszámának 
(jobboldali ábra) alakulása napon belül, óránkénti bontásban (2019)
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része(9százaléka)pedigtovábbra isaVIBER-záráselőtti
utolsóórábankerüllebonyolításra.Mivel2019-benjegyban-
kieszköztár-módosításhoznemkellettlikviditásmenedzs-
menttelalkalmazkodni,vélhetőenamegnövekedettforga-
lomnakköszönhető,hogyafizetésiforgalomlefutásában
avizsgáltnapiidősávokmindegyikében5–10százalékpontos
korábbitételküldésiidőzítésérzékelhetőrendszerszinten.

Arésztvevőknagyobbmértékbentámaszkodhattakapart-
nereiktőlérkezőtranzakciókfinanszírozószerepére,emel-
lettbőségeslikviditássalrendelkeztek,ígyvalószínűlegnem
kényszerültekarra,hogykésőbbrehalasszáktranzakcióik
indítását,melyjelenségalapvetőenbizalmatlanpiacikör-
nyezetbenjellemző. (31–32.ábra)

A BKR napközbeni elszámolási ciklusainak forgalma ki-
egyenlített, a VIBER-ben rendelkezésre álló likviditás bő-
séges a megnövekedett forgalom lebonyolításához.2019-
benaBKRnapközbenielszámolásánaktételszámaminden
hónapban3–15százalékközöttnövekedettazelőzőévhez
viszonyítva,amihezértékbenhasonlómértékű,5–15szá-
zalékosemelkedéstársult. Anapközbenielszámolástelje-
sítéséhezaVIBER-benadottpillanatbanrendelkezésreálló
likviditásnakcsakátlagosan0,67százalékáravoltszükség.
ABKR-forgalomarányaateljeslikviditáshozképestcsakaz
adófizetésinapokon,valamintanyáriésévvégitradicio-
nálisanmagasabbforgalmúidőszakidejénvoltmagasabb,
azonbanígyiscsakateljeslikviditás2százalékátérteel.
ABKR-benrendszerszintenésazegyedirésztvevőkszintjén
isbőségesvoltalikviditás,ígycsaklikviditásmenedzselési
hibáravisszavezethetőenfordultelőfedezethiány,ámezis
csakkevésalkalommal.

A fizetési rendszerekben megnövekedett forgalom hatá-
sára növekedett a napközbeni hitelkeret használata 2019-
ben. Arendszerszinten felhasználtnapközbenihitelkeret

33. ábra
A napközbeni hitelkeret felhasználásának napon belüli értéke a VIBER-ben (baloldali ábra), és átlagos napi 
időtartama, illetve a napon belül maximálisan felhasznált hitelkeret átlagos értéke hazai bank és fióktelep 
szerinti bontásban (jobboldali ábra) (2017–2019)
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32. ábra
VIBER forgalom időzítésének alakulása 
(meghatározott időpillanatig a forgalom hány 
százaléka teljesült napon belül) (2017–2019)
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átlagosértéke2019-benközelkétszeresére(mintegy140
milliárdforinttal)nőttazelőzőévhezviszonyítva.Anöve-
kedéselsősorbanahazaibankoktólszármazik,akikanap-
közbenihitelkeretükbőlátlagosanmintegy120milliárdfo-
rinttaltöbbethasználtakfelnaponta.Afióktelepekesetén
azigénybevetthitelkeretértékeazelőzőévhezképest22
milliárddalnőtt.Mindemellett12perccelmeghosszabbo-
dottaVIBER-résztvevőkátlagosnapihitelkeret-használata,
ígyösszességébenelérteanapi3órát.Ennekaváltozás-
nakahátterébenfőkéntafióktelepekmegváltozottlikvidi-
tásmenedzsmentjeállt,akiknapontaátlagosan54perccel
hosszabbanhasználtáknapközbenihitelkeretüketazelőző
évhezképest.Ezzelszembenahazaibankokugyannagyobb
értékben,deátlagosan10perccelrövidebbideighasznál-
tákhitelkeretüket.Ahitelkeret-használatnaponbelülszinte
mindenidőszakbanmegnövekedett,alegnagyobbmértékű
hitelkeret-felhasználásnapnyitástól10:00-igtörtént.Avál-
tozástfőkéntahazaibankokokozták,afióktelepeknapon
belülihitelkeret-használataegyenletesebbvolt.(33.ábra)

2019-ben a VIBER-sorbanállások száma 40 százalékkal csök-
kent 2018-hoz képest, miközben a sorban eltöltött átlagos 
idő gyakorlatilag nem változott. AVIBER-tranzakciók ún.
teljesítésisorbakerülnekaddig,amígnemállrendelkezés-
reelegendő fedezeta teljesítésükhöz (abeérkező, jóváírt
tranzakciókfinanszírozóhatásának,vagyhitelkeretmegnö-
velés,vagysorátrendezésnekköszönhetően).Asorbanállás
tényeönmagábannemfeltétlenüljelentiarésztvevőlikvi-
ditásiproblémáját,mivelannakmeglétetermészetesrésze
egyvalósidejűnagyértékűfizetésirendszerműködésének.
Emiattasorbanállásoknemmindenesetbenlikviditásiprob-
lémáravezethetőkvissza,hanemegyedibankilikviditáske-
zelésigyakorlatisállhatmögöttük. Azelőzőévekhezképest
továbbra isazévesVIBER-tranzakciószámelenyészőrésze

(0,1százaléka,vagyistételesenközel2500darabtétel)ke-
rültsorba,ami2018-hozmérvemégjelentőscsökkenéstis
jelent. Amunkanapok83százalékábanfordultelősorbanálló
tranzakció,azonbanasorbaneltöltöttidő(átlagosan1óra)az
előzőévhezképestgyakorlatilagváltozatlanmaradt. Folytatva
azelőzőévtendenciáit,naponbelülasorbanállásjellemzően
aVIBERnyitásátólszámítottelsőkét-háromórábanelkezdő-
dött,ésatranzakcióklegkésőbb13:00-igkikerültekasorból
(34.ábra)Arésztvevőkeltérőlikviditásmenedzsmentjemiatt
asorbanálláshosszábanjelentőseltérésmutatkozott:ahavi
szintenviszonylaggyakransorbanállórésztvevőktipikusan
az aktív likviditásmenedzsmentet folytató,magashitelke-
ret-kihasználtsággalrendelkezőbankok,akikelőzőévekhez
hasonlóannapiszintenátlagosan70percigálltaksorban.Lé-
nyegesenhosszabb,3órátmeghaladósorbanállásokiselőfor-
dultak,ezekazesetekazonbanszámosságukbanelenyészők
(azösszessorbanállás2százaléka),ésakevésbéaktívlikvidi-
tásmenedzsmentetfolytatórésztvevőketjellemezték.Mivel
ezenrésztvevőkVIBER-forgalmaalacsony,más résztvevők
számáranemokoztaklikviditásinehézséget.

2019-ben a BKR napközbeni elszámolásában az előző évhez 
képest 10 százalékkal kevesebb alkalommal fordult elő fe-
dezethiány, azonban az átgörgetésben érintett tranzakciók 
száma a két és félszeresére nőtt.AmennyibenegyBKR-
résztvevőnembiztosítelegendőmértékűfedezetetaVIBER-
benazadottBKR-ciklusrabeadotttranzakcióknakteljesí-
téséhez,akkorafedezetlenülmaradttételekakövetkező
elszámolásiciklusbakerülnekát.2019-ben5BKR-résztvevő
likviditáshiányamiattösszesen29alkalommal,97,9milliárd
forintértékbenfordultelőciklusokközöttiátgörgetés.Azát-
görgetésekmögöttlikviditásmenedzselésihibavagyhibás
gyakorlatállt,mivelazösszesérintettrésztvevőrendelke-
zettelegendőértékűzároltathatóértékpapír-állománnyal,

34. ábra
A sorbanállással töltött napi átlagos időtartama (jobboldali ábra – (2017–2019)) és megoszlása (baloldali ábra – 
2019) 
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amelyeketnapközbenihitelkeretkéntzárolvaaszükséges
likviditásbiztosíthatólettvolna.Azátgörgetések76száza-
lékaegycikluson,21százalékakettőmíg3százalékahárom
ciklusonáttörtént2019-ben(35.ábra).ABKRóránkénticik-
luselszámolásakövetkeztébenaháromvagytöbbcikluson

18AzMNB15/2010.(X.12.)rendeleteszerintafizetőfél(átutaló)pénzforgalmiszolgáltatójának2012.július1-jétkövetőenbiztosítaniakell,hogy
azügyfeleiáltalazún.tárgynapi(vagyisaznapi)teljesítésremeghatározottidőszakalatt(avégsőbenyújtásihatáridőig)elektronikusútonindí-
tottbelföldiforintátutalásabefogadástólszámított4óránbelüleljussonakedvezményezettügyfélpénzforgalmiszolgáltatójához.

átívelőátgörgetésekkelmármegsértikarésztvevőkaPénz-
forgalmirendeletún.4órásszabályát18.2019-benegykis
forgalmatlebonyolítóBKR-résztvevőhöztartozottazátgör-
getések52százaléka,emellettazőesetébenfordultelőaz
összeskettőésháromciklusonátívelőátgörgetés.

ÉRTÉKPAPÍR-INFRASTRUKTÚRÁK

3.5. KELER

35. ábra
Átgörgetések aránya az összes átgörgetéshez viszonyítva 2018 (baloldali ábra) – 2019 (jobboldali ábra)
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36. ábra
A KELER-ben kiegyenlített tranzakciószám és érték 
(2016–2019)
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Forrás: KELER Zrt.

37. ábra
A KELER havi ügyfélrendelkezésre-állásának 
alakulása (2017–2019)
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3.5.1. Aktualitások

2019-ben a KELER-ben kiegyenlített forgalom összértéke 
23,5 százalékkal növekedett 2018-hoz képest, a tranzakciók 
száma pedig 8 százalékkal emelkedett.AKELERszállítás-
fizetés-ellenében típusú (delivery versus payment, DvP)
forgalmánakösszértéke35százalékkalemelkedett,mivel
2019másodikfelébennövekedettamagyarállampapírok-
kalvégzettkiegyenlítésekértéke.2019-benaDvP-ügyletek
értékeateljesforgalom85,1százalékáttetteki,melyér-
ték2018-hozképest2019-re7,4százalékpontosnöveke-
déstjelent,amiakiegyenlítésikockázatokcsökkenésével
járegyütt.2019-benafizetésnélküli szállítással (freeof
payment,FoP)kiegyenlítettügyletekösszértéke17,9szá-
zalékkalcsökkentazelőzőévhezképest,mígazügyletek
száma13,3százalékkalemelkedett.ADvP-ügyletekkelellen-
tétbenaFoP-tranzakciókalacsonyabbügyletértéketképvi-
selnek.2019-benaKELERáltalelszámoltFoP-ügyletekszá-
maugyanaforgalom70,8százalékátadta,viszontértékbeli
részesedésükcsupán14,9százalékvolt.

Az Európai Unióban a központi értéktár működésének 
feltétele a CSDR szerinti engedély, melynek megszerzé-
sét a KELER is célul tűzte ki. Az engedélyezési folyamat 
fontos mérföldőköhöz érkezett: az MNB 2020 közepén 
megállapította a KELER engedélyezési dokumentációjá-
nak teljességét.AzEurópaiUnióban immár20központi
értéktár rendelkezik CSDR19-engedéllyel. Kiemelten fon-
tos,hogyaKELERmegszerezzeaCSDR-engedélyét,ezzel
ismutatvaazEurópaiUnióésatöbbitagállamfelé,hogy
aközösenlefektetettszabályozásalapjánműködik.Azen-
gedélyezési folyamat2017óta tart, aminekoka részben
amagyarértéktárösszetettszolgáltatásipalettája,melynek
részeegykorlátozotthitelintézetifunkcióis.Ahelyzetspe-
cialitása,hogyegy-egyintézményrendszeráltalábannem-
zetisajátosságokkalbír, ígyazunióssztenderdekkelvaló
harmonizációésajogrendszerátalakításaidőigényestud 
lenni.

A KELER által 2018 végén elindított, az alapinfrastruktúra 
informatikai megújítását szolgáló program 2019-ben je-
lentős mérföldköveket hagyott sikeresen maga mögött, és 
halad az első fázis 2021. márciusára tervezett élesítése fe-
lé. A program ezen szakaszával a magyar tőkepiac alapinf-
rastruktúrájának meghatározó funkciói kerülnek modern 
informatikai alapokra. AKELERcélultűzteki,hogyamagyar
tőkepiacfejlődésénektámogatásaérdekébenfokozatosan,

19AzEurópaiParlamentésatanács909/2014/EUrendeleteazEurópaiUniónbelüliértékpapír-kiegyenlítésjavításárólésaközpontiértéktárakról,
valamint98/26/EKésa2014/65/EUirányelv,valaminta236/2012/EUrendeletmódosításáról

20KELERInternetworkSystem(továbbiakban:KIDvagyKID-KIS)Arendszerlehetővéteszi,hogyarendszerbekapcsoltKELERügyfelekegyszámí-
tógép (PC), bérelt vonal vagymodem és telefonvonal segítségével a telephelyükről rendelkezzenek a KELER-nél vezetett különböző típusú
számláikfelett,azazmegbízásokatküldjenekaKELERZrt.felé,valamintszámlainformációkat(kivonatokatésegyenlegeket)töltsenekleaKELER
Zrt.elszámolórendszereiből.

új informatikai alapokra helyezi a működését. A KELER
SzolgáltatásfejlesztésiProgram(KSZP)2021.március31-re
tervezettelső szakaszának végénmegújul a hazai érték-
táráltalvégzettértékpapír-kiegyenlítés,törzsadatkezelés,
díjszámítás és kivonatkészítés, valamint modernizálódik
aKELERésapáneurópaitARGEt2-Securitiesrendszerkö-
zöttiinfrastrukturálisegyüttműködés.2019-benelindultaz
egyesrendszerelemekspecifikációjaésfejlesztése,melyek
közültöbbrészfeladatmárlezárásraiskerült.

3.5.2. Kockázatok

A KELER 2019. évi szolgáltatás ellátásának kockázata az 
előző évhez képest csökkent. Az üzleti szolgáltatásokat
támogató informatikai architektúrát ért incidensek ügy-
felekre gyakorolt hatása leginkább az ügyfelek részére
közvetlenülérzékelhetőrendelkezésreállásimutatórévén
követhetőnyomonleginkább(37.ábra).Azügyfelekáltal
közvetlenülérzékelhetőrendelkezésreállásmutató2019-
benazáltalánosanelvárhatószintalánemcsökkent. Ezen
szintnekjelenlegatARGEt2-Securitieseurópaikiegyenlítési
platform,at2S,valamintaVIBEResetébeniselvárt99,7%
tekinthető.AKELERalapvetőszolgáltatásait–úgymintpél-
dáuladematerializáltértékpapírszámla-vezetéstésabruttó
elszámolásokat–támogatórendszerekaKELERjelentései
alapjánstabilanüzemeltek.

2018-hoz hasonlóan 2019-ben is 5 darab volt azon üzem-
zavarok száma a KELER-ben, melyek az ügyfeleket is érin-
tették, ezek közül pedig egy tartott több, mint két órán át. 
Azügyfeleketérintőüzemzavarokközül4incidenstsikerült
10percenbelülelhárítani,1incidenselhárításaviszont124
percetvettigénybe,melyhibaegyedijellegűvolt.Aprob-
léma feltárásáigéselhárításáiga tételek feldolgozásaaz
üzletmenetfolytonosságitervalapján,azüzletiterületköz-
reműködéséveltörtént–apartnereketaKELERaKID20-en
ésahonlaponkeresztültájékoztatta.

Az ügyletek kiegyenlítésének kockázata mérséklődött 
a KELER-ben a FoP-ügyletek forgalmának csökkenése ál-
tal, a kiegyenlítési meghiúsulások értékének alakulása 
pedig javulást mutat 2018-hoz képest, azonban továbbra 
is magas a pénzoldali kiegyenlítési meghiúsulások aránya. 
AKELERakiegyenlítéseksoránazügyletbenrésztvevőfe-
lek pénzeszköz-átutalásait, illetve értékpapír-transzfereit
teljesíti.AzügyletekkiegyenlítésénekkockázatátaDvP-elv
alkalmazása jelentősenmérsékli. Ennekoka,hogyaddig
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nemtörténikmegafizetés,illetveazértékpapírokjóváírása,
amígnemállrendelkezésreafeleknélazügyletteljesíté-
séhezszükségesfedezet.Azösszes,KELERáltalkiegyenlí-
tettügyletértékének3,22százaléka,volumenénekpedig
2 százalékahiúsultmeg2019-ben,ami javulás2018-hoz
képest.Kiegyenlítésmeghiúsulásáról–amögöttesokoktól
függetlenül–akkorbeszélünk,haazértékpapírügyletki-
egyenlítéseelmaradvagyhacsakrészlegesenkerülkiegyen-
lítésre az ügylet a kiegyenlítés tervezett időpontjában21 

21Kiegyenlítéstervezettidőpontja:azanap,amelyetakiegyenlítésnapjakéntazértékpapír-kiegyenlítésirendszerbebevezetnek,ésamelyetaz
értékpapírügyletbenrésztvevőfelekakiegyenlítésnapjakéntközösmegegyezésselkitűznek

22MtFpiacok:BétaPiac,MtSHungary,Xtend,Xbond
23Központiszerződőfélkéntelszámoltgázpiacok:Kiegyensúlyozópiac,KeredkedésiPlatform,CEEGEX,HUDEX
24ECCklíringtagjakéntelszámoltenergiapiacok:HUPX,HUDEX,EPEXSPOt,EEX,Powernext/PEGAS,PXE

értékpapír-vagypénzeszköz-hiánymiatt.2018-ról2019-re
mindazértékpapír-,mindapénzoldalikiegyenlítésekér-
tékenövekedett,azonbanakiegyenlítésekmeghiúsulása
azügyletekértékpapírlábánálcsökkenést,mígpénzlábá-
nálemelkedéstmutat2018-ról2019-re.2019-benazösz-
szesmeghiúsult ügylet értékének 86,57 százalékát adta
apénzoldaliügyletmeghiúsulása,amiazelőzőévhezképest 
4százalékponttalmagasabb.2019-benakiegyenlítésmeg-
hiúsulásábanérintettügyletekzömeállamkötvényvolt.

3.6. KELER KSZF 

3.6.1. Aktualitások

2019-ben a KELER KSZF által elszámolt piacok forgalma 
2,14 százalékkal csökkent 2018-hoz viszonyítva, míg az 
azonnali gázpiacon jelentős növekedés volt tapasztalha-
tó, addig a tőkepiacon elszámolt ügyletek értéke 4,6 szá-
zalékkal csökkent. AKELERKSZFközpontiszerződőfélként
számoljaelaBudapestiértéktőzsdénésazMtF-piacokon22 
kereskedettpénzügyieszközöket,ahazaigázpiacokat23,vala-
mintáltalánosklíringtagkéntnyújtszolgáltatástenergiapiaci
alklíringtagjairészéreazECC-energiapiacokon24kereskedhe-
tőazonnali,valaminthatáridősvillamosenergia-,földgáz-és

emisszióskvóta-termékekre.2019-benaközpontiszerződő
féláltalelszámoltazonnali tőkepiaciügyletekösszértéke
meghaladta a 3000milliárd forintot, ami 9,5 százalékos
csökkenésazelőzőévhezképest,míg4,5százalékosnöve-
kedés2017-hezképest.Aszármazékostőkepiaciügyletek
esetében2018-hozképestazévesösszforgalom1százalékos
visszaesésevolttapasztalható,amelynagyságrendileg46,7
milliárdforintoscsökkenéstjelentett.Aközpontiszerződő
félkéntelszámoltazonnaligázpiacokesetébenaforgalom
130százalékkalemelkedett2018-hozviszonyítva,melynek
okánazMNBaklíringtagokfokozottabbvizsgálatárahívta
felaKELERKSZFfigyelmét.Ahatáridősgázpiacokesetében

Adatlap

38. ábra
A KELER KSZF által a tőkepiacon elszámolt 
tranzakciószám és érték (2015–2019)
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Forrás: KELER KSZF Zrt.

39. ábra
A KELER KSZF ügyfélrendelkezésre-állási 
mutatójának alakulása (2017–2019)
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mindazügyletkötésekszámában,mindazelszámoltügy-
letekösszértékébencsökkenésvolttapasztalható.Ebben
aszegmensbentavalyazelszámoltügyletekösszértékekö-
zel20százalékkalvoltkevesebb2018-hozképest.Azáltalá-
nosklíringtagkéntnyújtottszolgáltatásesetébenakorábbi
évektőleltérőennémilegcsökkentaforgalom,így2019-ben
alebonyolítottügyletekösszértékeazazonnalienergiapia-
con12,8százalékkal,mígahatáridőspiacon2,1százalékkal
csökkent2018-hozképest.

A KELER KSZF az energiapiaci szolgáltatásainak köszönhe-
tően meghatározó szereplővé nőtte ki magát közép-euró-
pai régiós viszonylatban is, az energiapiaci szolgáltatások 
jövedelmezősége pedig 2019-ben is jelentősen hozzájárult 
a társaság bevételéhez. Aközpontiszerződőfélkéntelszá-
moltmagyarországiföldgázpiacokon2019-benakereske-
désiforgalomjelentősfellendülésevolttapasztalható,ami
likviditáskezelésikihívástjelentettaKELERKSZFszámára.
Azonbanamegfelelőlikviditásiforrásokbiztosításávalalik-
viditásfolyamatosanrendelkezésreáll,akockázatkezelési
mechanizmusoknakköszönhetőenpedigveszteségnemérte
atársaságot.Amagyarországiföldgázpiacelszámolásának
egységesítéseérdekében,aKELERKSZFkezdeményezésének
köszönhetően,2020-tólegységesennapielszámolással,eu-
róbantörténikazelszámoláséspénzügyikiegyenlítés,aki-
egyensúlyozáspedigkizárólagaKELERKSZFklíringtagjaként
lehetséges.AKELERKSZFáltalánosklíringtagiszolgáltatása
keretében,2018-bantapasztaltpiaciturbulenciák2019-re
elmúltak,ígyaszolgáltatásnormálispiacikörülményekés
mérsékelt likviditási szükséglet mellett tudottműködni.
AKELERKSZF-nek–EMIR-engedélyesközpontiszerződőfél-
ként–azáltalánosklíringtagiszolgáltatásokvonatkozásában
ismegkellfelelnieazEMIRelvárásainak,aminagykihívás
eléállítjaatársaságotaszolgáltatásra jellemző,központi
tevékenységtőleltérőkockázatokmiatt.

A KELER KSZF 2019-ben megkezdte a kiegyenlítőbanki szol-
gáltatásainak fejlesztését. Háromújkiegyenlítőbankkerül
bevezetésre2020-banaKELERmellé,amivelcsökkennek
akiegyenlítésikockázatok. Afejlesztésekszámoselőnnyel
szolgálnakaKELERKSZFésazérintettgázpiaci klíringta-
gokésenergiapiacialklíringtagokszámára.AKELERKSZF
számáraelsősorbanalikviditáskezelésterénjelentpozitív
változásokatazújkiegyenlítőbankokalkalmazása:csökken
arendszerkockázat,csökkenaKELERKSZFkitettségeinek
koncentrációjaakiegyenlítőbankokfelé,illetvenemzetközi
szintennőatársaságversenyképességeakiegyenlítőbankok
újszolgáltatásilehetőségeinekbevezetésével.Azújkiegyen-
lítőbankokugyanismindhitelintézetiengedéllyelrendel-
keznek,mellyelszélesebbpénzügyiszolgáltatásokattudnak
nyújtaniaKELERKSZFklíringtagjaiésalklíringtagjaiszámára,
mintakorlátozotthitelintézetiengedéllyelműködőKELER.
Az új hitelezési és likviditástámogatási szolgáltatásokkal

aKELERKSZFegyátfogóbb,szélesebbkörűpénzügyiszol-
gáltatáscsomagot tudmajdbiztosítani ügyfelei számára,
melyekkel az ügyfelek elégedettségét növelni, a KELER
KSZFnemteljesítésbőleredőkockázataitpedigcsökkenteni
islehet.Azújkiegyenlítőbankiszolgáltatásvárhatóan2020
októberébenindul.

2019-ben lezárult az előző évben elindított átfogó fel-
ügyeleti vizsgálat, valamint sor került az éves kollégiumi 
ülésre, ahol a KELER KSZF működését befolyásoló kocká-
zat nem került azonosításra. AMagyarNemzetiBankról
szólótörvénybenmegfogalmazottkötelezettségeivelössz-
hangbanajegybank2019-benislefolytattaaKELERKSZF
EMIR-rendelet szerinti éves átfogó felügyleti vizsgálatát.
Ennekrészekéntajegybankhiányosságokattártfelpéldául
aKELERKSZFkockázatkezelésimodelljeésalkalmazottinfor-
mációtechnológiájakapcsán.AvizsgálatotkövetőenaKELER
KSZFhaladéktalanulmegkezdteahiányosságokfelszámo-
lását.Emellett2019októberébensorkerültanemzetközi
tagokbólálló kollégiumévesülésre, amelyenaközponti
szerződőféllelkapcsolatosműködésikérdéseketbeszélték
átajelenlevők.AKELERKSZFtovábbiműködésétalapjaiban
befolyásolókockázatotnemazonosítottakollégium. 

3.6.2. Kockázatok 

A KELER KSZF az általános klíringtagi szolgáltatásából fa-
kadó kockázatai kezelésére új riportolási és limitkezelési 
rendet alakított ki 2019-ben. Azalklíringtagiszolgáltatás
részekéntaKELERKSZFnemközpontiszerződőfélkéntjár
el,hanemáltalánosklíringtagkéntműködik,éskötelezett-
ségetvállalameghatározottenergiapiaciügyletekpénzügyi
teljesítéséértazECCésazenergiapiacialklíringtagokfelé,
illetvefinanszírozzaazalklíringtagokkereskedéseibőlszár-
maztathatógaranciaalap-hozzájárulásikötelezettséget.Ezen
pénzügyikötelezettségvállalásokatsajátforrásbólkellfinan-
szírozni,amistresszespiaci időszakbanjelentősnyomást
gyakorolhataKELERKSZFtőkehelyzetéreésfinanszírozási
lehetőségeire.MivelaKELERKSZFáltalánosklíringtagként
funkcionál,anaponbelülikereskedésitevékenységeknyo-
monkövethetőségeérdekében–azECCközreműködésé-
vel–napközbenelérhetőés letölthetőriportoksegítsé-
gévelinformálódikazalklíringtagokkitettségeiről.AKELER
KSZFa2019-esévfolyamánfokozatosanépítettebeezeket
ariportokatakockázatkezelésimechanizmusaiba,ezáltal
lépésekettéveazalklíringtagokkereskedésébőladódókoc-
kázatokátfogókezelésére.Azalklíringtagoktovábbikitett-
ségénekkorlátozásaérdekébenaKELERKSZF2017-tőlfoko-
zatosanalakítottakikereskedésilimitrendszerét.Atőzsdei
platformokazECCközreműködésévelkülönbözőkereskedési
limitrendszereketépítettekkiakereskedéskorlátozhatósága
érdekében,melylimitrendszereketaKELERKSZFisalkalmaz-
zaalklíringtagjaivalszemben.
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2019-re jelentősen mérséklődött a KELER KSZF ECC-
garancialaphoz való hozzájárulási kötelezettsége. AzECC
azáltalaelszámoltésgarantáltösszespiacéstermékvo-
natkozásábanegyetlengaranciaalapottartfenn.Ennekkö-
vetkezménye,hogyamennyibenbármelypiaconturbulen-
ciaalakulki,akkorezolyanrésztvevőkszámáraistöbblet
garanciaalap-hozzájárulásteredményezhet,akikazérintett
piacokonnemfolytatnakkereskedést.2019elejétőlagaran-
ciaalapméreteésaKELERKSZFhozzájárulásaisfokozatosan
csökkent,ésvisszaálltaszokásosnakmondható3–4millió
euróssávba,ésottismaradtegészévben,csakazévvége
feléfordultismétemelkedőbe.AKELERKSZFváltoztatott
üzletpolitikájánés10millióeuróbanmaximáltaasajátfor-
rásbóltörténőgaranciaalap-hozzájárulásösszegét.Minden
ezenfelülihozzájárulás-összegalapbiztosíték-arányosanke-
rülszétosztásraésbeszedésreazalklíringtagokközött.

2020-tól csak a KELER KSZF-en keresztül valósulhat meg 
a magyar gázpiac kiegyensúlyozó ügyleteinek elszámolá-
sa és garantálása, ami a társaság ügyfélszámának növe-
kedéséhez vezet. AmagyarországiKereskedésiPlatformon
(KP)ésaszervezettpiackéntüzemeltetett CEEGEXazonnali
gázpiaconazonnalifizikaiszállításúföldgáztermékekkelle-
hetkereskedni,melyeketaKELERKSZFszámolelközponti
szerződőfélként.Afizikaiszállításúazonnaliföldgáztermé-
keksajátossága,hogynemhelyettesíthetőtermékek,illetve
tárolhatóságukiskorlátozott,ráadásulaszállítókéskeres-
kedőkszámárafizikaihozzáférésszükségeltetikanagynyo-
másúföldgázrendszerhez.Anagynyomásúföldgázszállító
vezetékrendszernek állandó jelleggel egyensúlyban kell
lennie,ezértaföldgázkereskedőkisegyensúlytartásrakö-
telezettek,amelyhanemvalósulmeg,arendszeregyen-
súlytalanságbakerül.Azegyensúlytartásértarendszerüze-
meltetőfelel,teháthaegyszereplőegyensúlytalanságba
kerül,akkorazFGSZZrt.kötelezőenkiegyensúlyozza,amiaz
egyensúlyiügyletadottszereplőrevalóallokálásávaltörté-
nikmeg.EzenegyensúlyiügyleteketaKELERKSZFszámol-
jael,ésgarantáljaazokpénzügyiteljesítését is.2020-tól
aGáztörvény25módosításánakkövetkeztébenakiegyen-
súlyozáspénzügyielszámolásának lehetőségemárcsakis
aKELERKSZF-enkeresztülvalósulhatmeg,ígyatársaság
gázpiaciklíringtagjainakszáma2019végévelemelkedésnek 
indult.

A KELER KSZF üzleti tevékenységeinek ügyfélrendelke-
zésre-állási szintje a KELER KSZF adatai alapján némileg 
csökkent az előző évhez képest, viszont a szolgáltatások 

252008.éviXL.törvényagázellátásról
26AServiceLevelAggreement(SLA)egyolyanmegállapodás,melyaszolgáltatástnyújtó(jelenértelmezésbenaKELER)ésazügyfél(jelenértel-
mezésbenaKELERKSZF)közöttjöttlétreésmeghatározzaaszolgáltatásazonminimumszintjét,melyazügyfélüzletmenetéhezszükségeltetik.

továbbra is magas megbízhatóság mellett üzemeltek. 
AKELERésaKELERKSZFazinformatikairendszereküzemel-
tetésekapcsánkiszervezésimegállapodástkötött,melynek
értelmébenaKELERKSZFüzletiszolgáltatásait támogató
informatikaiarchitektúraüzemeltetésétaKELER látjael.
2019-benaKELERKSZFüzletiszolgáltatásainakhaviátla-
gosügyfélrendelkezésre-állásimutatója99,954százalékos
volt,aminekoka,hogy2019-bencsakegyetlenrendelkezés-
reállástérintőüzemzavarfordultelő.Azügyfelekrészére
közvetlenül érzékelhető rendelkezésreállásimutató csak
egyhónapbanvettfelazáltalánosanelvárhatószintalatti
értéket. EzenszintnekjelenlegatARGEt2-Securitieseurópai
kiegyenlítésiplatform,at2S,valamintaVIBEResetébenis
elvárt99,7%tekinthető.AKELERKSZFrendszereibenüzleti
tevékenységenkéntközelazonosvoltarendelkezésreállási
szint.Némilegalacsonyabbszintetamultinetésgázpiaci
elszámolásokgarantálásaképviselt,deezekismeghalad-
tákaKELERésaKELERKSZFközöttiszerződésbenrögzített
SLA26-szintet.(40.ábra)

A KELER KSZF által 2019-ben elszámolt ügyletek köré-
ben növekedett a késedelmes teljesítések darabszáma 

40. ábra
A KELER KSZF ügyfélrendelkezésre-állásának alakulása 
üzleti tevékenységek szerint (2017–2019)
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2018-hoz képest, ugyanakkor az értékük jelentősen csök-
kent, így összességében mérséklődött a késedelmes telje-
sítésből fakadó kockázat. Ateljesítésifegyelemnövekedése
láthatóahazaitőkepiaciszereplőknél,amiazMNBelvárása-
ivalösszhangbanvan.Azösszességében5,9milliárdforint
értékűkésedelmesteljesítésekcsupánkisebbikrészéértvol-
takfelelősekezenszereplők,éskizárólagértékpapír-oldali
nemteljesítéseikadódtak,amelyeklegtöbbszörnaponbelül,
delegkésőbbatervezettelszámolástkövetőmásodiknapon
teljesültek.Azértékpapír-oldalinemteljesítésekhezjelentő-
senhozzájárultazértékpapír-kölcsönzéshiányaamagyar
piacon.AkésedelmesteljesítéseklegtöbbszörazOtC-piaci
tevékenységhezkötődtek.Azenergiapiaciszereplőknélvé-
telár-ésbiztosítékfizetésihiányosságokvoltak,jellemzően
pénzügyiés likviditásigondokmiatt,melyek legtöbbször
naponbelül,delegkésőbbatervezettelszámolástkövető
hatodiknaponteljesültek.Anemteljesítésekfokozottabb
szankcionálásamiatt, illetvea2021. február1-énéletbe
lépő,kiegyenlítésifegyelemrevonatkozószabályozástech-
nikai sztenderdeknek köszönhetően további csökkenés
várhatóaKELERKSZFnemteljesítésbőleredőkockázatai 
terén.

2019-ben az energiapiaci ügyletek okozták a legnagyobb 
elszámolási kockázatot a KELER KSZF számára. A 2019-es
késedelmesteljesítésieseményekösszesen14résztvevőhöz
és3piachozvoltakkapcsolhatók.Akésedelmesteljesítések
okaazenergiapiaciszereplőkkörébenugyanazvolt,azaz
nemrendelkeztekelégségeslikvidforrássalakötelezettsé-
geikteljesítéséhez.Akésedelmesteljesítésekmindegyikeaz
azonnalienergiapiacokhozkapcsolódik,határidőspiachoz
kapcsolódókésedelmesteljesítésnemfordultelőavizsgált
időszakban.2019-benazenergiapiacokon42alkalommal,
összesen3,4milliárdforintértékbenvoltkésedelmesteljesí-
tés,ebből2,9milliárdaCEEGEXpiachozköthető,277millió
forintazECC-skereskedéshez,181millióforintpedigaKP
gázpiacikereskedéshez.ACEEGEXpiacsajátossága,hogy
előrefinanszírozott,azazaklíringtagoknakelőreszükséges
biztosítékkéntzárolniavételárösszegeket,ennekköszön-
hetőenegyesetlegesvételár-nemteljesítéseseténaKELER
KSZF az adott klíringtag biztosítékeszközeiből teljesít az
ügyletbenszereplőmásikklíringtagfelé.Ebbőlkifolyólag
aklíringtagpénzügyinemteljesítésutánbiztosíték-nemtel-
jesítővéválik,ésfelfüggesztésrekerül,deaKELERKSZF-et
nemériveszteségnemteljesítésbőlkifolyólag.Aklíringtagok
legtöbbszörnaponbelül,legkésőbbakövetkezőelszámo-
lásinaponteljesítettékbiztosítékkövetelményeiket.AKP-
piacikésedelmesteljesítésekerősenkoncentrálódtakegy
entitásköré.Akésedelmesteljesítéseklegtöbbszörnapon
belülteljesültek,azonbanegyesetbenelőfordult,hogycsak
a6.elszámolásinaponteljesültazelmaradtkötelezettség.

AKP-piaconhasonlókereskedésilimitrendszertüzemeltet
aKELERKSZFmintaCEEGEXpiacon,ezáltalakereskedési
ügyletekszinténelőrefinanszírozottak, ígyegyesetleges
vételár-nemteljesítéstazelhelyezettbiztosítékeszközökel-
vonásávaltudkezelni.AzECC-sáltalánosklíringtagiszolgál-
tatáshozköthetőkésedelmesteljesítésekszinténegyügyfél
körékoncentrálódnak.AKELERKSZFabiztosítékeszközök
elvonásávaltudtateljesítenikötelezettségeitazECCfelé,
ígyveszteségeegyikesetbensemkeletkezett.

A tőkepiacon a késedelmes teljesítések értéke csökkent 
2018-hoz képest. 2019-ben a tőkepiacon történt kése-
delmes teljesítésekmindenesetbenazazonnalipiachoz
kapcsolódtak,határidőspiaconnemtörténtnemteljesítés.
Azazonnalipiaconbelülisinkábbazállampapírokpiacán,
vagyisazMtSHungary-ntörténőkereskedésbőladódtak
akésedelmesteljesítések,nempedigaBét-enkereskedett
részvényekkörében.AzMtSHungary-ntörténtatőkepiaci
késedelmesteljesítések80százaléka,2milliárdforintkörüli
értékben.Azazonnalipiacirészvényektekintetébenössze-
sen500millióforintkörüliértékbenvoltkésedelmesszállí-
tás,összesen49alkalommal.Elmondható,hogyatőkepia-
congyakorlatilagnemaklíringtagok,hanemazokmegbízói,
alklíringtagjaimiatttörténnekanemteljesítések,késedel-
mesteljesítések.Amegbízókésalklíringtagokközötttöbb
jelentős,avilágtőkepiacánelismertintézményekettalálunk.
Ezenintézményekmáravilágszámosországárakiterjedő
operációvalrendelkeznek,ígyaszámukrakisebbpiacokon,
mintaBét,nemfordítanakkellőfigyelmetamegfelelőér-
tékpapírfedezetidőbelibiztosítására.Ennekeredménye,
hogykicsúsznaka teljesítésihatáridőkből, a klíringtagok
pedignemrendelkeznekolyanmechanizmusokkal,példá-
ulértékpapír-kölcsönzés,amielősegítenéaKELERKSZFfelé
megfelelőidőbenvalóteljesítéseket.

41. ábra
Nemteljesítések alakulása a KELER KSZF által 
elszámolt piacokon
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3. keretes írás
Európai fejlemények és hazai hatások az értékpapír-infrastruktúrák terén

2018-hoz hasonlóan 2019-ben is nagyobb arányban ke-
rültek kivetésre kiegészítő pénzügyi fedezetek a tőkepiaci 
résztvevőkkel, mint az energiapiaci szereplőkkel kapcsolat-
ban.AKELERKSZFáltalgarantálttőke-,gáz-ésenergiapiaci
ügyletektekintetébenaközpontiszerződőfélneklehetősége
vanafelmerültkockázattípusátólfüggőenkiegészítőpénz-
ügyifedezetkivetésére.Erreabbanazesetbenkerülsor,
haaklíringtagvagyazenergiapiacialklíringtagkereskedési
gyakorlatához kapcsolódó kockázatok, a résztvevőknem
megfelelőlikviditásivagytőkehelyzete,illetveagarancia-
alapokhoztörténőelégtelenhozzájárulásaeztmegköveteli.
Visszavonásukraakkorkerülsor,amikorakivetésindokaként
szolgálókockázatvagyarésztvevőKELERKSZF-velfennálló
jogviszonyamegszűnik.2019-ben48alkalommalkerültsor
kiegészítőpénzügyifedezetkivetésére,és31alkalommal
visszavonásra.Azév804millióforintoskiegészítőpénzügyi
fedezetállománnyalindult,azonbanazévvégére73száza-
lékkal,1,4milliárdforintigemelkedettazállomány.Amá-
sodiknegyedévkezdetétőlerőteljesnövekedésfigyelhető
meg,elsősorbanatőkepiaconalkalmazottextraszankciók-
nakésazismételtnemteljesítéseknekköszönhetően.Acsú-
csot2019szeptemberébenérteelazállomány2,6milliárd

forintértékben,agázpiaconésatőkepiaconegyszerreal-
kalmazottextraszankciókkövetkeztében.

A nemzetközi szabályozások vonatkozásában 2019-ben több, a hazai értékpapír-infrastruktúra működését és te-
vékenységét is érintő jogszabályi változás és ezirányú kezdeményezés történt.Ezekközülaközpontiszerződőfelek
kapcsánatőzsdénkívüliszármaztatottügyletekről,aközpontiszerződőfelekrőlésakereskedésiadattárakrólszóló
(EMIR)-rendeletemelhetőki.AzEurópaiértékpapír-piaciHatóság(EéPH–ESMA)iránymutatásaiból2019-benkettő
ismegjelent,melyekimplementálásátjelezteazMNBazESMAfelé.

2019-ben több módosítás is történt az EMIR-rendelet kapcsán, melyek közül a KELER KSZF számára lényegesebb 
a későbbi, 2020. január 1-jével hatályossá vált decemberi módosítás.Adecemberimódosítás–másképpenazEMIR
2.2–újdonságaitöbbekközöttazESMAbizottságaibanésvalidációseljárásaiban,illetveazúgynevezettkollégiu-
mokösszetételébenéshatásköreibenhoztakváltozásokat.Amódosításértelmébenavalidációseljárások,illetve
aKollégiumokkalésazESMA-valfolytatotteljárásrendekváltoztakmegjelentősen,melynekértelmébenlétrejöttaz
ESMACCPSupervisoryCommitteenevűbizottsága(továbbiakban:CCPSC).ACCPSCnagyobbteretadazESMA-nak
avalidációseljárásoksorán,mielőttaKollégiumdönteneróluk.Azeljárásrendátalakításaakülönbözőségekésaz
arbitrázslehetőségekkizárásavégettegyegységesebbműködésttámogat.FőbbváltozásmagukbanaKollégiumokban,
hogytagjaikkiegészülhetnektovábbinemzetiilletékeshatóságokkal,központibankokkal,illetveazESMA-tmostantól
aCCPSCelnökefogjaképviselnibennük.Emellettegytovábbibizottsággal,azESMACCPPolicyCommittee-velis
kiegészültazESMA.FeladatköreabbankülönbözikaCCPSCfeladatkörétől,hogymígutóbbieseténszakértőiszinten,
előbbiesetébenpolicy-alkotásszempontjábólkerülnekterítékreateendők.AzEMIR-rendelet2.2-esmódosítása
ezekenkívülkiegészültaharmadikországbeliközpontiszerződőfelekkelkapcsolatbanis.Másrészrőlarészletszabá-
lyozásmégkialakítandó,mivel2021januárjáigkellpontosankidolgozniaazEurópaiBizottságnakegyvégrehajtási
rendeletetaharmadikországbeliközpontiszerződőfelekrendszerkockázatiminősítéseivelkapcsolatosan,melyaz
említettmódosításokatfogjaegyértelműsíteni.

42. ábra
A KELER KSZF által kivetett kiegészítő pénzügyi 
fedezetek értéke (2019)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

20
19

.0
1.

01
 

20
19

.0
2.

01
 

20
19

.0
3.

01
 

20
19

.0
4.

01
 

20
19

.0
5.

01
 

20
19

.0
6.

01
 

20
19

.0
7.

01
 

20
19

.0
8.

01
 

20
19

.0
9.

01
 

20
19

.1
0.

01
 

20
19

.1
1.

01
 

20
19

.1
2.

01
 

Millió forint Millió forint

CEEGEX gázpiac 
KEP gázpiac 
Tőkepiac 
Energiapiac 



MAGYAR NEMZETI BANK

FIZETÉSI RENDSZER JELENTÉS • 2020. JÚLIUS44

2019-ben az ESMA kiadott két, a központi szerződő felekre vonatkozó iránymutatást, melyeket az MNB 2020 első 
felében MNB-ajánlásként implementált.Azegyikiránymutatásaközpontiszerződőfeleknéltörténőösszeférhetet-
lenségkezelésérőlszólt,melyretöbbekközöttazértvoltszükség,hogyunióskeretetkapjanakafogalmimegha-
tározások,illetveapotenciálisvagyvalósösszeférhetetlenségekkezelésénekmódozatai.Amásikiránymutatásaz
EMIRprociklikusságellenibiztosítékikövetelményekkelkapcsolatosintézkedéseireirányult,melynekértelmében
tisztázásrakerültekennekkapcsánisazuniósminimumelvárások.Ilyenekaprociklikusságrendszeresértékelése,
aprociklikusságellenibiztosítékintézkedésekalkalmazásavalamennyikockázatitényezőre,avonatkozóEMIRvég-
rehajtásirendeletszerintibiztosítékipufferfelhasználása,illetveaminimumbiztosítékiértékkiszámításánakmódja,
valamintabiztosítékiparaméterekközzétételénekminimumelvárásai.
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4. Kiemelt témák

4.1. AZ AZONNALI FIZETÉS 
BEVEZETÉSE

4.1.1. Az azonnali fizetési rendszer indulása

2020. március 2-án sikeresen elindult az azonnali fizetési 
szolgáltatás Magyarországon, ami alapjaiban változtathatja 
meg a lakosság és a vállalatok fizetési szokásait. Azazon-
nalifizetésbevezetésének2019.májusiátütemezésétkö-
vetőenazMNBaGIRO-valegyüttműködveakorábbiaknál
isnagyobbhangsúlyt fektetetta rendszertagok felkészü-
lésénektámogatására,illetveszorosnyomonkövetésére,
annakérdekében,hogyazoldalukonfelmerülőkockázatok,
valamintazesetlegesenfelmerülőfejlesztésiéstesztelési
problémákhatékonyankezelhetők legyenek.2019őszén
intenzív tesztelés indult egy kötelező éles próbaüzemi
működéskeretében,amelyneksoránarendszertagoknak
részletesenmeghatározottfeladatokatkellettvégrehajta-
niukateszt-ésélesrendszerekenegyaránt.Ennekazvolt
acélja,hogyavalósműködéshezalehetőleginkábbköze-
lítőkörülményekközöttlehessenarendszerekfejlesztéseit
ésbeállításaitvéglegesíteni.AzMNBazazonnalifizetési
szolgáltatásügyfelekfelétörténőbevezetésesoránvalós
időbenmonitoroztaarendszertagiátállásifolyamatokataz
esetlegesenfelmerülőincidensekmielőbbikezelhetőségé-
nekbiztosításaérdekében,azonbanközpontibeavatkozásra
nemvoltszükség.Mindezekeredményekéntazazonnalifi-
zetésirendszersikeresenelindult,ezzelpedigújidőszámítás
kezdődöttahazaipénzforgalomban,amimárakezdetektől

forradalmilehetőségeketnyitottamindennapipénzügyek
intézéseterén.Ugyanakkorezcsakegyújfejezetbeköszön-
ténekelsőállomása,hiszenaközpontiinfrastruktúráraépü-
lőinnovatívfizetésimegoldásokkörevárhatóanfolyamato-
sanbővülnifog,egyremagasabbszolgáltatásiszínvonalat
kínálvaazügyfelekszámára,ésalapjaibanváltoztatvameg
ahazaifizetésiszokásokat.

A rendszer az indulás óta megfelelően működik a tranz-
akciók küldésének és fogadásának szabályszerű lebonyo-
lítása mellett, fennakadások pedig csak eseti jelleggel, 
kevés ügyfelet érintve és az alapvető működést döntően 
nem befolyásolva fordultak elő. Azindulásutánielsőna-
pokbannéhánybanknáljelentkeztekugyankisebbátme-
netiproblémák,ezeketazonbanarendszertagokminden
esetbenkezelték,ígyminimalizálvaazérintettügyfelekés
asikertelentranzakciókarányát.Aközpontiinfrastruktúra
pedigazindulástólkezdvehibamentesenműködik.Azel-
sőháromhónapban27,2milliódarabátutalásteljesült3
838milliárdforintösszértékbenabankokközött(43.ábra).
Aforgalomalakulásárahatássalvoltakoronavírus-járvány
kirobbanása,illetveahónaponbelüliszezonalitásis,ígyezek
miatttapasztalhatóeltérésazegyeshetek,illetvehónapok
között.Atranzakciók99,6százalékasikeresen,20másod-
percenbelülkerültlebonyolításra.Ezenbelülatranzakciók
nagytöbbsége,98,8százalékateljesültajogszabálybanel-
várt5másodpercenbelül,továbbáatranzakciók93,5szá-
zalékapedigmár2másodpercalattvégrehajtásrakerült
(44.ábra).Azátutalásokjelentősrésze,mintegyharmada,

43. ábra
Az azonnali fizetési rendszer működésének főbb tranzakciós adatai a 2020. március 2. és május 31. közötti 
időszakban
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anapközbenielszámolásüzemidejénkívül–éjszaka,hét-
végénésmunkaszünetinapon–teljesült,amirészbenazt
jelzi,hogyazügyfelekfizetésiszokásaibanmárazindulástól
kezdődőenérzékelhetőkváltozások.Mindezekmellettaz
elsőháromhónapbanmintegy55ezermásodlagosszámla-
azonosítótregisztráltakazügyfelek,ezenmértékűérdeklő-
déspedignagymértékbensegíthetiajövőbenarendszerre
épülőszolgáltatásokterjedését.

4.1.2. Az azonnali fizetés jövője: innovatív 
szolgáltatások

Az elektronikus fizetési szolgáltatások széleskörű elter-
jesztése érdekében kiemelten fontos a szolgáltatások 
közötti átjárhatóság megteremtése és a zárt, szigetszerű 
megoldások elkerülése.Azelektronikuspénzforgalomto-
vábbielterjedésénekhatékonytámogatásaérdekébenolyan
módonkelllétrehozniazúj,innovatívfizetésiszolgáltatá-
sokat,főkéntavásárlásihelyzeteketésszámlafizetéseket
érintően,hogyegykereskedőnélvagyszolgáltatónáltörténő
fizetéseseténazügyfelekneknelegyenszükségükazadott
helyzetbenelérhetőfizetésiszolgáltatáshoziskülöncsat-
lakozniuk,ésígypárhuzamosantöbbszolgáltatástigénybe
venniük,hanemelegendőlegyenazáltalukpreferáltfizetési
megoldáshasználata,amelyígymindenhelyzetbenreleváns
alternatívátkínálatranzakcióklebonyolítására.Azazonna-
lifizetésbevezetésetámogatjaeztacélt,mivelegyolyan
alapinfrastruktúra jött létre, amelyen keresztül minden

27 https://www.mnb.hu/letoltes/fizetesi-folyamatok-utmutato-20190712.pdf
28 https://www.mnb.hu/letoltes/qr-kod-utmutato-20190712.pdf

pénzforgalmiszolgáltatóésegyéb,fizetésimegoldásokat
szállító intézmény számára elérhetővé vált valamennyi,
bankszámlávalrendelkezőhazaiügyfél,továbbábiztosítot-
táváltazazonnalifizetésirendszeralapinfrastruktúrájára
épülő,kiegészítőfizetésimegoldásokközöttiátjárhatóság.

Az azonnali fizetési szolgáltatások közötti átjárhatóságot 
biztosítják az MNB 2019 júliusában publikált útmutatói. 
AzMNBútmutatói lehetővéteszik,hogyapiaciszereplők
egységestechnikaialapokraépítvehozzanaklétreszerteága-
zófizetésimegoldásokat.Afizetésifolyamatokravonatkozó
útmutató27részletesenbemutatjaazt,hogyazegyesfizetési
helyzetekbenmilyenmódonbonyolíthatók le az azonnali
fizetések,ésafizetésifolyamatszereplőiközöttmilyeninfor-
mációáramlászajlikazegyeslépésekben.Ezeknekafolyamat-
leírásoknakafigyelembevételévelazújfizetésimegoldásokat
fejlesztőkegyrésztgyorsabbantudjáklétrehozniszolgáltatá-
saikat,egyszerűsítveapiacralépésüket,másrésztpedigbiz-
tosíthatják,hogyaszolgáltatásaikkalegységesfizetésifolya-
matjöjjönlétremindenügyfélnél.ígyugyanisazügyfélnek
szolgáltatóbanktólésahasználtmobilfizetésimegoldástól
függetlenülazonosfolyamatbanbonyolíthatókleafizetések
aboltiésinternetesvásárlások,aszolgáltatásokszemélyes
kifizetése,valamintaszámlafizetésekeseténis.

Az MNB által közzétett QR-kódszabvány28 biztosítja az azon-
nali fizetésre épülő mobilfizetési szolgáltatások közötti átjár-
hatóságot.Egymobilfizetésiszolgáltatásnálszámosmódon

44. ábra
Tranzakciófeldolgozás főbb jellemzői az azonnali fizetési rendszerben a 2020. március 2. és május 31. közötti 
időszakban
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megvalósíthatóazoknakazadatoknakabevitele,amelyek
szükségesekakedvezményezettazonosításáhozésafizetés
elindításához.Ateljesenmanuálisadatbevitelegyszerűenés
alacsonyköltségekkelmegvalósítható,azonbanahasználat
időigényemiattnemmindenesetbenjelentműködőképes
megoldást.EzzelszembenabankkártyákhozhasonlóNFC-
vagyBluetooth-alapúmegoldásokagyorshasználatmellett
számosesetbenmélyebbintegrációt,illetvehosszabbéskölt-
ségesebbfejlesztéstigényelnek.Mindezekreaproblémákra
egyarántmegoldástnyújtaQR-kódalapúadatbevitel,amely
alacsonyfejlesztésiigénnyellétrehozható,azügyféloldalán
pedigminimálisközreműködésszükségesafizetésiadatok
beolvasásáhozvagymegjelenítéséhez.ígybármilyenfizetési
helyzetbenmegoldhatóazazonnalifizetésekvagyafizetési
kérelmekindításáhozszükségesadatokátadása.Aszabvá-
nyosQR-kódrévénbármelyikszolgáltatóbiztoslehetabban,
hogyafizetéshezkötődőszolgáltatásaiban(pl.fizetésindítás,
számlázás)megjelenítettfizetésiadatokatbetudjaolvasni
azérintettügyfélasajátmobilfizetésialkalmazásával,annak
szolgáltatójátólfüggetlenül.

A kisebb forgalmú kereskedők és szolgáltatók a másod-
lagos számlaazonosítók használatával már most is bizto-
sítani tudják az elektronikus fizetés lehetőségét, további 
fejlesztés vagy speciális szolgáltatások igénybevétele nél-
kül.Ehhezmindösszearravanszükségük,hogyabankszám-
lájukhozregisztráljanakegymásodlagosszámlaazonosítót
(mobiltelefonszámot,e-mailcímetvagyadószámot),éserről
tájékoztassákazügyfeleiket.Avásárlókpedig–amárjelen-
legisszéleskörbenelérhető,azonnalifizetésekindítására
alkalmasmobilbankialkalmazásoknakköszönhetően–afi-
zetéssoráneztazadatotamobilbankialkalmazásukban
megadvaeltudjákindítaniatranzakciót,amelynekbeér-
kezésérőlavállalkozóasajátmobilbankialkalmazásában
tájékozódhat.Ezamegoldásugyannagyobbmértékűközre-
működéstigényelafizetőféltől,azonbanmindenféletöbb-
letköltségnélkülbevezethetőveleazelektronikusfizetés.
Ezolyanhelyzetekbenjelenthetmegoldást,aholanagyobb
beruházássaljáróésköltségesebbkártyásfizetésvagyaz
integrált azonnali fizetés túlzott terheket eredményezne
avállalkozószámára,azonbanatevékenységjellegelehe-
tővétesziazadatátadásésatranzakcióellenőrzésemiatt
kismértékbenhosszabbfizetésifolyamatlebonyolítását.

A folyamatban lévő banki fejlesztések a számlafizetések és 
az internetes vásárlások esetén is lehetővé fogják tenni né-
hány hónapon belül az azonnali fizetés egyszerű bevezeté-
sét.Azelmúltévekbenahazaibankokelsődlegesenazazon-
nalifizetésalapfunkcióinakalétrehozásárakoncentráltak,
azonbanazMNBjanuárifelméréseszerintmárszámossze-
replőnélfolyamatbanvannakazokafejlesztések,amelyek
továbbbővítikésegyszerűsítikazazonnalifizetéshasznála-
tát.Afelmérésalapján2020végéigazügyfeleknagytöbb-
ségeszámáraelérhetőleszafizetésikérelem-szolgáltatás,

valamintaQR-kódokbeolvasása,többbankügyfeleszámára
pedigasajátfizetésiadataikQR-kódbantörténőmegjele-
nítéseis.Fontos,hogyezeketaszolgáltatásokatnemcsak
pénzforgalmiszolgáltatóknyújthatják,hanemmástípusú
szolgáltatókis,amelyekpéldáulkereskedőkvagyszámla-
kibocsátókszámárakínálnakfizetésimegoldásokat,pénz-
tárgép-üzemeltetést,vagyelektronikusszámlázásiszolgál-
tatást.

4.1.3. Csalásmegelőzés az azonnali fizetési 
rendszerben

Az MNB és a hazai bankszektor közös érdeke, hogy a hazai 
elektronikus pénzforgalmat forradalmasító azonnali fizeté-
si szolgáltatást széles körben használják az ügyfelek, ehhez 
azonban elengedhetetlen, hogy a szolgáltatás igénybevé-
tele biztonságos legyen. AzMNBakülföldiazonnalifizetési
rendszerekműködtetőivelésahazaibankokkaltöbbszöris
konzultálvafelmérteapénzforgalmivisszaélésikockázatokat.
Ahazaiésnemzetközitapasztalatokalapjánkétfővisszaélési
típusazonosíthatóapénzforgalomban.Megkülönböztethető
egyrésztaszemélyeshitelesítésiadatokkaltörténővisszaélés,
amikorisahitelesítésiadatokmegszerzésétkövetőenacsa-
lókhozzáférnekegyügyfélfizetésiszámlájához,ígyképesek
átutalásokatindítaniésilyenmódonkártokozni.Másrészt
pedigbeszélhetünkamegtévesztésenalapulóvisszaélésekről,
amikoracsalókvalamilyenmódonráveszikazügyfeletarra,
hogyneamegfelelőszámlaszámraküldjönelegyösszeget(pl.
megváltozottazügyfélközüzemiszolgáltatójánakaszámla-
száma,ígyajövőbenmáshovakellteljesíteniabefizetéseket),
vagyegynemvalósokrahivatkozvacsalnakkitőlepénzt(pl.
bezárásrakerülazügyfélszámlájaezértátkellutalniaateljes
egyenlegétegymásikszámlára,amelyetazügyfélbankjamár
létrehozottaszámára).

45. ábra
Azonnali fizetésre épülő szolgáltatások tervezett 
bevezetése 2020-ban a bankoknál, az elérhető 
lakossági és vállalati számlák arányában
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Ugyan a visszaélések egyik típusa sem kötődik kizáróla-
gosan az azonnali fizetési szolgáltatáshoz, mindazonáltal 
egy ilyen nagyszabású rendszer bevezetése hordozhat 
magában addicionális kockázatokat a pénzforgalmi csalá-
sokra specializálódott bűnözői csoportok érdeklődésének 
felkeltésén keresztül. A személyeshitelesítési adatokkal
történő visszaélések száma jelenleg rendkívül alacsony
Magyarországon, és a nemzetközi tapasztalatok alapján
amárműködőazonnalifizetésirendszereknélsemnőttez
a fajta kockázat. Illetvehabáramegtévesztésenalapuló
visszaélések–azazonnalifizetésirendszerekbevezetésé-
tőlfüggetlenül is–gyorsütembenterjedneknemzetközi
szinten,hazánkbanmégelenyészőezentípuselőfordulása,
holottahazainapközbenielszámolásirendszeresetében
jellemző1–2órásátfutásiidőiskellőenrövidahhoz,hogy
teretadjonakísérleteknek.Nemzetköziszintenegyelőre
seholnemtörténtkonkrétszabályozóibeavatkozásazilyen
típusúvisszaélésekkezelésére,ugyanakkorszámoshelyen
preventívjelleggelszéleskörűügyféledukációskampányok
indultak.Emelletttöbbországbantervezikavisszaéléseket
monitorozó központi rendszerekműködtetését, amelyek
révénhatékonyabban lehet szűrni ezeket azeseteket is.
Hazánkbaniselemzésekfolynakegyilyenközpontiszűrő-
rendszerimplementálásánaklehetőségeivelkapcsolatban.

Az MNB szigorúan monitorozza a hazai pénzforgalom biz-
tonságos működését, amelyhez hozzájárul, hogy a bankok-
nak számos jogszabályi követelményeknek kell megfelel-
niük a visszaélések megelőzése terén.Azelőírásokalapján
apénzforgalmiszolgáltatóknaktöbbekközöttolyanvissza-
éléseketszűrőrendszerrelkellrendelkezniük,amelylehe-
tővétesziajóvánemhagyottfizetésiműveletekészlelését,
illetvefigyeliamárnembiztonságosvagyellopotthitelesí-
tésielemeket,afizetésiműveletekösszegét,azismertcsa-
lásiforgatókönyveket,valamintazIt-eszközökrosszindulatú
szoftverrelvalófertőzöttségénekajeleit.Aszűrőrendszert
azEurópaiBankhatóságiránymutatásaszerintugyannem
szükségesvalósidőbenműködtetni,mindazonáltalazMNB
elvárjaahazaipénzforgalmiszolgáltatóktól,hogyazazonnali
fizetésirendszerbevezetéséretekintettelvalósidejűmeg-
oldásokatalkalmazzanak.Eztfigyelembevévearendszer-
tagoktöbbségetervezi,vagymármegisvalósítottaavalós
idejű szűrőrendszer bevezetését. Emellett széles körben
kötelezővé vált az erős ügyfél-hitelesítés29 alkalmazása
is,amelynekalapjánazelektronikusútontörténőfizetés
kezdeményezésekor,onlineszámlahozzáféréskor,valamint
egyébolyanműveleteknél,amelyekfizetésselkapcsolatos

29Azerősügyfél-hitelesítésalkalmazásaesetébenazügyfélhitelesítésesoránazügyfélnekaháromcsoportbasorolthitelesítésifaktorbólkettőt
szükségesmegadnia,hogyahitelesítéssikeres legyen.Ahitelesítési faktorokelsőcsoportjábaazügyfél „biológiai tulajdonsága”,amásodik
csoportjábaazügyfél„ismerete”,mígaharmadikcsoportjábaazügyféláltal„birtokolteszköz”tartozik.

30A fizetésikérelmekolyanüzenetek,amelyektartalmazzákazösszes,azonnali fizetés indításáhozszükségesadatot, így lehetővéteszik,hogy
akérelmetfogadófélegyszerűen,akáregygombnyomássalindítsonazonnalifizetéstakérelemreválaszul.

visszaélésekreadhatnakmódot,kötelezőerősügyfél-hitele-
sítést,vagyajogszabályielőírásbanmeghatározottkivételi
szabálytésazzalegyüttvalósidejűkockázatelemzéstalkal-
mazni.Ezhozzájárulhatahhoz,hogyaszemélyeshitelesítési
adatokkaltörténővisszaélésekeddigisrendkívülalacsony
előfordulásaméginkábbcsökkenjen.

Annak érdekében, hogy az azonnali fizetés bevezetéséhez 
kapcsolódóan se növekedjenek a visszaélési kockázatok, az 
MNB vezetői körlevélben tájékoztatta a hazai pénzforgal-
mi szolgáltatókat az alkalmazandó legjobb gyakorlatokról. 
Agyorsabbfizetésiműveletekszükségesséteszik,hogyaha-
zaipénzforgalmiszolgáltatókishatékonyabb,illetvevalós
idejű csalásmegelőzési és -felderítési mechanizmusokat
használjanak,amelyekastatikusszabályrendszerekésfeke-
telistákmellettazügyfelekviselkedésétésfizetésiszokásait
isfigyelikéselemzik.továbbikedvezőlépéslehetabankok
részérőlolyaninnovatívvisszaélés-megelőzésitechnológi-
ákbevezetése,mintazügyfélgépelésisebességénekvagy
kurzormozgatásánakmonitorozása. Ezzel párhuzamosan
fontos,hogyabankokazegyfizetésiszámlárólküldött,il-
letveegykedvezményezettiszámlárabeérkezőszokatlanul
nagyszámú,tömegesazonnalifizetésitranzakciókatisfigyel-
jék,szükségeseténpedigtámogassákezekmegállításátés
azérintettszámlákletiltását.

Az MNB elvárása, hogy a bankok felkészítsék a tudatos 
magatartásra az ügyfeleiket és együttműködjenek egy-
mással a visszaélések elkerülése érdekében.Azügyfelek
folyamatos tájékoztatása, biztonsági tudatosságának és
éberségének növelése kiemelten fontos szerepet játszik
avisszaélésekszintjénekalacsonyantartásában.AzMNB
határozottelvárásaahazaipénzforgalmiszolgáltatókfelé,
hogyazazonnalifizetésiszolgáltatásról,valamintazújonnan
elérhetőszolgáltatástérintőismeretekrőléskockázatokról
széleskörűedukatívjellegűügyféltájékoztatástfolytassanak
az ügyfelek pénzügyi tudatosságának erősítése céljából.
Mindezekmellettapénzforgalmiszolgáltatóknaktöreked-
niükkellazegyüttműködésreésazazonnalifizetésekhez
kapcsolódóvisszaélésekreutalóinformációkegymásközötti
mielőbbimegosztására,avisszaélésekmielőbbiazonosítása,
illetveamegelőzéslehetőségénektámogatásaérdekében.

A fizetési kérelmekkel kapcsolatos visszaélések megelő-
zésére is kiemelt figyelmet kell, hogy fordítsanak a pénz-
forgalmi szolgáltatók.Ugyanafizetésikérelem-szolgálta-
tás30szélesebbkörűelterjedésecsakfokozatosanvárható,
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továbbáa szabályozásmiatt2020. szeptember1-ignem
lehetségeskötegeltfizetésikérelmekküldésesem,és2020.
szeptember1.utániscsakfogadóbankonkéntkorlátozott
sebességgel kerülhet erre sor, azMNB elvárja, hogy az
addicionálisan jelentkezőkockázatokkezeléséremielőbb
felkészüljenekapénzforgalmiszolgáltatók.Erreazértvan
szükség,mivel–azazonnalifizetésirendszerbevezetésétől
függetlenül–amegtévesztésenalapulóvisszaélésekelter-
jedésevárhatóajövőben,amelyekesetébenkockázatként
jelentkezik,hogyacsalókfizetésikérelmekautomatizáltkül-
désévelnagyszámúügyfelettudnakrövididőnbelülmegcé-
lozni.Ezértlényeges,hogyavisszaéléseketszűrőrendszerek
afizetésikérelem-üzenetekforgalmátisfigyeljék.Ennekke-
retébenmonitoroznijavasoltazegyügyféláltalkiküldött,
szokatlanulnagyszámú,tömegesüzeneteket,ésakivizsgá-
láseredményétőlfüggőenapénzforgalmiszolgáltatóknak
képesnekkelllenniükagyanúsküldőkletiltásárais.Javasolt
továbbálehetőségetbiztosítaniazügyfeleknekarra,hogy
ők isképesek legyenekazáltalukgyanúsnak ítéltküldők
jelentésérevagyletiltására.Mindezekmellett,azegyesügy-
félcsoportokkockázatijellemzőitésfizetésiszokásaitfigye-
lembevévekorlátozásokatislehetségesmeghatározniakár
azegyügyféláltalegynapalattkiküldhetőfizetésikérelmek
darabszámáravagyösszértékérevonatkozóan.

4.2. AZ ÚJ PÉNZFORGALMI IRÁNYELV 
(PSD2) HATÁSA HAZÁNKRA

2019. szeptember 14-től a PSD2 utolsó részletszabályait is 
kötelezően kell alkalmazniuk a hazai pénzforgalmi szolgál-
tatóknak.APSD2céljaazügyfelekhatékonyabbvédelme
mellettaz,hogyszabályozottkörnyezetetteremtsenadi-
gitálispénzügyi szolgáltatások fejlődéséhez,és támogas-
saazúj,nemhitelintézetihátterűszolgáltatókbelépését
apénzforgalmiszolgáltatásokpiacára.APSD2-nekköszön-
hetőenkorábbannemszabályozotttevékenységekkerültek
felvételreapénzforgalmiszolgáltatásokközé(számlainfor-
mációs31ésfizetés-kezdeményezési32szolgáltatások),vala-
mintjelentősenszigorodtakapénzforgalmiszolgáltatókkal
szembeni–elsősorban−informatikaibiztonságielvárások.
A legfontosabbváltozásabiztonságterénazadatátviteli
kapcsolatésazügyfelekún.erősügyfél-hitelesítése,illetve
célkéntfogalmazódottmeg,hogynövekedjenafizetések
biztonsága,tekintettelarra,hogyazonlinefizetésekegyre
inkább elterjedtek.  Fontos továbbá, hogy a hitelintéze-
tipénzforgalmiszolgáltatókszámáranemkötelező,hogy

31Aszámlainformációsszolgáltatásolyanonlineszolgáltatás,amelyösszesített információknyújtásáraszolgálegyvagytöbbfizetésiszámláról,
amelye(ke)t a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő(k) egy másik pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltatónál
nyitott(ak).

32Afizetés-kezdeményezésiszolgáltatásolyanszolgáltatás,amelyapénzforgalmiszolgáltatástigénybevevőkéréséremásikpénzforgalmiszolgál-
tatónálvezetettfizetésiszámlavonatkozásábanfizetésimegbízásindításáraszolgál.

33Ezazinterfészlehetővéteszi,hogyezenújszolgáltatókbiztonságoscsatornánkeresztültudjanakkommunikálniazügyfelükszámlájátvezető
pénzforgalmiszolgáltatóval.

anyíltbankolásmintszolgáltatásbiztosításávalharmadikfél-
-szolgáltatói szerepkörben is megjelenjenek a piacon,
azonbankötelezőszámukraegybiztonságosanésstabilan
működőhozzáférésiinterfész33(API)kialakításaéselérhe-
tővétételeaharmadikfélszolgáltatókszámára.Emellett
a számlavezetőpénzforgalmi szolgáltatóknak2019.már-
ciusihatáridővelazAPI-khoztartozótesztelésieszköztés

technikai-fejlesztésidokumentációtisbiztosítaniukkellett,
annakérdekében,hogyazújszereplőknek legyen idejük
éslehetőségükafelkészülésre.Kiemelendőtovábbá,hogy
abankkártyávalkezdeményezettonlinefizetésiműveletek
esetébenakomplexitásésazeurópaiszintenisjelzettne-
hézségekmiatttovábbifelkészülésiidőlettengedélyezve,
bárazMNB–összhangbanazEBAjelenlegiálláspontjával–
továbbraisarrabátorítjaahazaiszereplőket,hogymielőbb
alkalmazzákamegfelelőhitelesítésieljárásokatefizetési
műveletekterénis.(46.ábra)APSD2-thazaijogbaátültető
jogszabályokésrészletszabályaikbetartásáhozésmegfelelő
alkalmazásáhozhozzájárult,hogyaMagyarBankszövetség
bevonásávalfolyamatosanzajlottakaszakmaiegyeztetések
aszektorésazMNBközött.

4.2.1. Fejlemények a biztonság terén

A biztonság a PSD2 egyik fókuszpontja, így az egyre inkább 
terjedő és népszerűvé váló elektronikus fizetések miatt 
meg kellett emelni a biztonsági szintet, aminek eléréséhez 

46. ábra
A fő mérföldkövek a PSD2 és részletszabályok 
alkalmazása terén
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az egyik megoldás a többfaktoros erős ügyfél-hitelesí-
tés.Azerősügyfél-hitelesítésapénzforgalmiszolgáltatást
igénybevevőkvédelmétszolgáljaegytovábbibiztonságiel-
lenőrzőlépésbevezetésével,amellyelmegvalósulakétfak-
torosazonosítás.Azazaháromlehetségeshitelesítésielem-
kategóriából (ismeret, birtoklás, biológiai tulajdonság)
kiválasztott legalább kettő különböző típusú hitelesítési
elemegyidejűhasználatátkövetelimeg(47.ábra).A2019.
szeptember14.előtthatályosésalkalmazandószabályok
alapjánelegendővoltazügyfélhitelesítéséhezmindössze
egyfaktorhasználatamindenfizetésestében.Azazpéldául
átutaláskorazinternetbankonegystatikus(ügyféláltalmeg-
adott) jelszóvaltörténőbelépéstkövetően indíthatóvolt
egytranzakciótovábbihitelesítésielem(példáulegyszeri
SMS-benküldöttvagytokenáltalgeneráltjelszó,vagyQR-
kódbeolvasása)használatanélkül.Abiztonságnöveléseér-
dekébenazonbanapénzforgalmiszolgáltatókmármostegy
további,ajelszótóleltérőhitelesítéstiskérnekatranzakció
elindításához.Azerősügyfél-hitelesítéssegítiavisszaélé-
sekmegelőzésétis:hapéldáuladathalászatsoránsikerülis
megszerezniazügyfélegyikhitelesítésielemét(pl.statikus
jelszavát),annakismeretemégmindignemelegendőegy
átutaláskezdeményezéséhez,mertmégegytovábbifaktor
(pl.ujjlenyomat)szükségesafizetéskezdeményezéséhez.

A számlavezető pénzforgalmi szolgáltatók hitelesítési eljá-
rásai az átutalások esetében már korábban is jellemzően 
két faktor egyidejű használatát írták elő, azonban az online 
fizetések terén 2020 végéig változtatni szükséges a jelenleg 
megszokott és alkalmazott megoldáson.Azonlinebankkár-
tyásfizetésekesetébeneurópaiszintűnehézségekmerültek
felazelőírásoknakmegfelelőerősügyfél-hitelesítésselkap-
csolatban.Afizetésikártyákkalkezdeményezett,interneten

34Az(EU)2015/2366európaiparlamentiéstanácsiirányelvnekazerősügyfél-hitelesítésre,valamintaközösésbiztonságosnyíltkommunikációs
standardokravonatkozószabályozástechnikaistandardoktekintetébentörténőkiegészítésérőlszóló2017.november27-i(EU)2018/389felha-
talmazásonalapulóbizottságirendelet.

keresztültörténőonlinefizetésiműveletekterénugyanis
ajelenlegalkalmazotttechnikaimegoldás2019.szeptember
14-tőlmárnemfelelmegazerősügyfél-hitelesítésrevo-
natkozókövetelményeknek.Eddigelegendővoltabankkár-
tyánszereplőadatokat(kártyabirtokosneve,kártyaszáma
ésCVC-kód)megadniazonlinefizetéseklebonyolításához,
azonbanezekazerősügyfél-hitelesítésrőlszólórészletsza-
bályokszerintmárnemfogadhatókelhitelesítésifaktor-
nak.UgyanakkorazMNB–követveazuniósgyakorlatot–,
2020.december31-igtovábbifelkészülésiidőtbiztosított
a jogszabálynakmegfelelőmegvalósítás kialakítására, az
EurópaiBankhatóságvéghatáridőhözkapcsolódódöntésé-
velösszhangban.AzMNBettőlfüggetlenülbátorítjaaha-
zaiszereplőketarra,hogymielőbbalkalmazzákamegfelelő
hitelesítésieljárástazonlinefizetésekterén,növelveezzel
afizetésiműveletekbiztonságát.Azerősügyfél-hitelesítésjó
azügyfélnek,mertabankkártya(vagyegyébfizetésrealkal-
mazandóeszközpl.mobiltelefon)elvesztéseeseténisbiz-
tosítja,hogycsakajogosultkártyabirtokoshitelesíthessen
tranzakciót.Véditovábbámintkártyabirtokost,tekintettel
arra,hogyabankkártyaelvesztéseesetébenazonlinevá-
sárlásoksoránsemelegendőcsupánabankkártyánszereplő
adatokhasználata,hanemszükségesegytovábbihitelesítési
elemigénybevétele.

4.2.2. A hazai bankszektor felkészültsége

Az MNB kiemelt prioritással kezeli annak ellenőrzését, 
hogy a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató biztosítja-e 
az ügyfélszámlákhoz való hozzáférést a harmadik fél szol-
gáltatók részére.  AzMNB2019.novemberébenrendkívüli
adatszolgáltatáskeretébenellenőrizteazerősügyfél-hitele-
sítésiRtS-benmegfogalmazottkövetelményekteljesítését.
Ennekkeretébenkiemeltenvizsgálta,hogyaszámlavezető
pénzforgalmiszolgáltatórendelkezik-eegyáltalánajogsza-
bályielőírásoknakmegfelelőinterfésszel,továbbáacélra
rendeltinterfészalkalmazásaeseténlétrehozott-eazerős
ügyfél-hitelesítésibizottságirendeletnek34(RtS)megfelelő
tartalékmechanizmust.Ezutóbbibiztosítja,hogyaharmadik
félszolgáltatókfizetésiszámlákhozvalóhozzáférésétaszám-
lavezetőpénzforgalmiszolgáltatókinformatikaihibáineaka-
dályozzák.továbbányilatkozniukkellettapénzforgalmiszol-
gáltatóknakarrólis,hogyazinterfészmindenkorugyanazt
azelérhetőségetésteljesítménytnyújtja-e,mintazügyfelek
felébiztosított,onlineközvetlenülelérhetőfelületek,hogy
azazonosításiéshitelesítésieljárásokmegfelelőek-e,hogy
astatisztikaiadatokmegfelelőenpublikálásrakerülnek-e,
hogyateljesítménymutatókelérhetőek-e,illetvehogyaz
üzletmenet-folytonosságikatasztrófatervekelkészültek-e.

47. ábra
Az ügyfél hitelesítés során alkalmazható hitelesítési 
elemek
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Az MNB által előírt adatszolgáltatás alapján a szektor 
alapvetően felkészült az erős ügyfél-hitelesítési bizottsági 
rendeletben foglaltak alkalmazására, hiányosságok főként 
a tartalékmechanizmus létesítése kapcsán merültek fel. 
Arendkívüliadatszolgáltatásraérkezettválaszokalapjánaz
érintettek80százalékabiztosítugyaninterfészt(jellemzően
célrarendeltinterfészformájában)aharmadikfélszolgál-
tatókszámára,deazinterfészteljesfunkcionalitássalvaló
működésenemmindigbiztosítottaszámlavezetettügyfeleik
felé.Akötelezettek65százalékaemellettnemteljesítetteaz
interfészfolyamatoselérésétbiztosítótartalékmechanizmus
kialakítását,további20százalékesetébenpedignemállapít-
hatómegegyértelműen,hogyakialakításteljesmértékben
megfelelő-eajogszabályielőírásoknak(48.ábra).Ajogsza-
bálylehetővéteszi,hogyatartalékmechanizmuskialakítása
alólaszámlavezetőfelmentéstkapjon,hatöbbekközöttazt
is igazolja,hogyazáltalaműködtetettinterfésznagyfokú
rendelkezésreállássalműködik,mintazazinterfész,ame-
lyet a számlavezető az ügyfeleinek közvetlenül kínál (pl.
internetbankifelület).AzMNBeddig3intézményszámára
adottmentességet,azMNBáltalelrendeltélesadatokravo-
natkozóadatszolgáltatásraérkezettválaszokalapjánecélra
rendeltinterfészteljesítménymutatóiéscélértékeirendben
voltakaműködéssorán.

4.2.3. Új szolgáltatók megjelenése 
Magyarországon

A PSD2 innovatív szolgáltatásait nyújtó harmadik fél szolgál-
tatók megjelenése nem jelentős a magyar piacon, az MNB 
eddig mindössze néhány számlainformációs szolgáltatót 

35Egyharmadikfélszolgáltató2020-bankérteaszámlainformációspénzforgalmiszolgáltatóiengedélytörlését.
36  https://intezmenykereso.mnb.hu/

vett nyilvántartásba, ugyanakkor a bankok körében erős 
a verseny ezen új szolgáltatások terén. APSD2nyománbár
megjelentekhazánkbanisaszámlainformációsésfizetéskez-
deményezésiszolgáltatástnyújtópénzforgalmiintézményként
működőpénzforgalmiszolgáltatók,aszámukelenyészőnek
tekinthető,ésaténylegestevékenységüksemindultmégbe
széleskörben.Apénzforgalmipiacekétújszereplőjénkívül
létezikmégazún.kártyaalapúkészpénz-helyettesítőfizetési
eszköztkibocsátópénzforgalmiszolgáltatóis,deilyenszol-
gáltatórólnincsentudomásunk.Apénzforgalmiintézmények
esetében a számlainformációs és fizetés-kezdeményezési
szolgáltatásaikmegkezdéseelőttbejelentési, illetveenge-
délyezésieljárások folynakazMNBelőtt.tekintettelarra,
hogyabejelentésieljárástartalmábannemkülönbözikaz
engedélyezésieljárástól,ezértatovábbiakbanegységesen
engedélyezési eljárásként hivatkozunk ezen két eljárásra.
Ahitelintézetekakorábbiengedélyükalapjánjogosultakaz
újpénzforgalmiszolgáltatásoknyújtásárais,denemminden
hitelintézetéltanyíltbankoláslehetőségével.Azonbanahi-
telintézetekakáregymásügyfeleinekisnyújthatjákeszolgál-
tatásaikatis,olymódon,hogyközbenazügyfelekneknemkell
számlátnyitniukamásikhitelintézetnél,növelveezzelaver-
senyt.AzMNBötdarab,hazaiszámlainformációsszolgáltatást
nyújtó,pénzforgalmiintézménykéntműködőpénzforgalmi
szolgálatót vett nyilvántartásba35, fizetés-kezdeményezési
szolgáltatószámáraviszonteddigmégnemkerültsoren-
gedélykiadására.AzMNBhonlapja36információtszolgáltat
aharmadikfélszolgáltatókról.Amásikunióstagállambanis
szolgáltatástnyújtóharmadikfélszolgáltatókadatai lekér-
dezhetőkésellenőrizhetőkaközponti,hitelesszolgáltatói
adatbázisokban(regiszterekben).

48. ábra
A hazai érintett szektor felkészültsége az interfész (baloldali ábra), illetve a tartalékmechanizmus (jobboldali 
ábra) vonatkozásában a rendkívüli adatszolgáltatás alapján (2019. novemberi felmérés)

Célra rendelt interfészként hozta létre
Folyamatban van a kialakítása, vagy az élesítés
még nem történt meg
Jelenleg nem végez pénzforgalmi
szolgáltatási tevékenységet
Nem célra rendelt interfészként hozta létre

4%4%

64%64%

14%14%

18%18%

Nem hozott létre tartalékmechanizmust
Létrehozott tartalékmechanizmust, 
de a dokumentumok alapján nem állapítható meg
annak teljeskörű megfelelősége
Megfelelő tartalékmechanizmust alakított ki

65%65%

15%15%

20%20%

https://intezmenykereso.mnb.hu/
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Az MNB a harmadik fél szolgáltatók által benyújtott kérel-
mekkel és dokumentumokkal kapcsolatban azt tapasztalta, 
hogy az engedélyezési eljárások során több hiánypótlási 
körre is szükség volt, és rendszeresen előforduló, jellemző 
hiányosságok merültek fel, ami arra utal, hogy a benyúj-
tók többségének a szabályozás nehezen értelmezhetőnek 
tűnt. Azeddigihatóságieljárásokkapcsánjellemzőencsak
több hiánypótlási felhívás teljesítését követően kerültek
kiadásraazengedélyek,mertazelvárt követelményeket
nemsikerültmaradéktalanulteljesíteniükaharmadikfél
szolgáltatóknakazismételthiánypótlástelrendelővégzé-
sekkiadásátkövetőensem.Jellemzőhiányosságaszám-
lainformációs szolgáltatók esetében, hogy a szolgáltatók
sajátáltalánosszerződésifeltételeikbennemmegfelelően
rögzítik, hogy az adott szolgáltatásukhozmilyen adatok
szükségesek.Ugyanishabáraszámlavezetőknekminden,
afizetésiszámlávalkapcsolatosadatotelérhetővékellten-
niük,aszámlainformációsszolgáltatónak–azadatvédelmi
jogszabályokkalösszhangban–csakazokhozszabadtény-
legesenhozzáférniük,amelyekrefeltétlenülszükségükvan
aszolgáltatásnyújtásához.Azezenkörönkívülesőadatok
ún.érzékenyfizetésiadatnakminősülnek,ésezekheztilos
hozzáférni.Fontostovábbá,hogyafizetéskezdeményezési
szolgáltatástnyújtópénzforgalmiszolgáltatóknakszigorúbb
szabályoknakkellmegfelelniük,mintaszámlainformációs
szolgáltatóknak,ezértgyakorihiányosságezenszolgáltatók
általánosszerződésifeltételeiben,hogyhiányoznakaPénz-
forgalmitörvény37,valamintaPénzforgalmiMNBrendelet38 
előírásainaktörténőmegfeleléstbiztosítórendelkezések.
továbbáinformatikaiszempontúvizsgálatoksoránmindkét
fentemlítettszolgáltatóesetébenjellemzővolt,hogyelső
körbenhiányoztakazüzletmenet-folytonosságotbiztosító
készenlétitervek,ésazezektesztelésérőlszólódokumen-
tumok,illetvenemkerültekmeghatározásraahelyreállítási
időkésahelyreállításipontok,valamintnemkerültekbe-
nyújtásraazinformatikairendszertadatkapcsolattalegyütt
bemutatóarchitektúratervek.Mindezekmellettaharmadik
félszolgáltatóksokszornemazonosítottákbeakritikusüz-
letifolyamataikat,éskihagytákannakbemutatását,hogy
hogyanbiztosítjákazt,hogyilletéktelenneférhessenhozzá
érzékenyfizetésiadatokhoz.

37Apénzforgalmiszolgáltatásnyújtásárólszóló2009.éviLXXXV.törvény.
38Apénzforgalomlebonyolításárólszóló35/2017.(XII.14.)MNBrendelet.
39KPMG:PulseofFintechH22019–https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/02/pulse-of-fintech-h2–2019.pdf
40  https://www.mnb.hu/letoltes/fintech-es-digitalizacios-jelente-s-final.pdf

4.3. A PÉNZFORGALMI PIAC 
ÁTALAKULÁSA

A fintech-szolgáltatók legnagyobb arányban a pénzfor-
galom területén próbálnak megjelenni a pénzügyi szol-
gáltatások piacán. Apénzforgalmiterületenaktívfintech-
vállalkozásokbabefektetetttőkefolyamatosannőttazelmúlt
években, 2019-benmegközelítve a 78milliárd dollárt39.
Ennekegyikokalehet,hogyazügyfelekoldaláróljelentős
igénymutatkozikakorszerűfizetésimegoldásokiránt,azon-
banahagyományospénzforgalmiinfrastruktúrákésbanki
szereplőkenneksokáignemvoltakképesekmegfelelnihosz-
szúfeldolgozásiidejükbőléskorlátozottnyitvatartásukból
adódóan. Ezt kihasználva a fintech-vállalkozások számos
módon,elsősorbanemeltszolgáltatásiszintetnyújtómeg-
oldásokkal (példáulmobilfizetési alkalmazásokkal), vagy
kisebbrészpiacokra fókuszáló innovatívszolgáltatásokkal
(példáulhatáronátnyúlópénzküldéssel), illetveahagyo-
mányospénzforgalmiszolgáltatókhozképestkedvezőbbés
átláthatóbbárazássalpróbálnakbelépniapénzforgalomba.
továbbiiránykéntazonosítható,hogyolyanönálló–jellem-
zőenelektronikuspénz-alapú–zártrendszereketépítenek
ki,amelyekahagyományosinfrastruktúrákatmegkerülve,
saját részpiac létrehozásával akarják megoldani a piaci
problémákat. A fintech-szolgáltatások piacának elemzé-
séről további információkérhetőkelazMNBFintechés
DigitalizációsJelentésében.40

A hagyományos banki szereplők csak folyamatos fejleszté-
sekkel őrizhetik meg versenyképességüket. Afentbemu-
tatottirányoknállényegesenkomplexebbfejlesztéstjelent
azazonnalifizetésirendszerekbevezetése,mivelegyaránt
kiterjedamögöttesinfrastruktúrákteljeskörűmegújítására,
illetveapiaciszereplőkáltalazügyfelekfelényújtottinno-
vatívfizetésiszolgáltatásokkialakítására.Ezekarendszerek
márszinteazösszesfejlettpénzforgalommalrendelkezőor-
szágbanelindultakvagyfejlesztésalattállnak.Abankszek-
torszempontjábóljelentőségükabbanáll,hogyazazonnali
fizetéslehetővéteszi,hogyahagyományospiaciszereplők
isolyanszintűfizetésimegoldásokattudjanakkínálni,mint
azújfintech-vállalkozások.Ennekmegfelelőenközéptávon
abankszektorversenyképességénekmegőrzéseisnagymér-
tékbenmúlhatazon,hogyabankiszereplőkmennyireaktí-
vakazazonnalifizetésenalapulókiegészítőszolgáltatások
fejlesztéseterén.

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/02/pulse-of-fintech-h2-2019.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/fintech-es-digitalizacios-jelente-s-final.pdf
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1. táblázat
A pénzforgalomban tapasztalható főbb fejlődési irányok áttekintése a hagyományos infrastruktúrák 
szemszögéből

Megoldások főbb jellemzői Példák a hazánkban 
elérhető szolgáltatásokra
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Hagyományos
infrastruktúrák
használata

•hagyományosinfrastruktúrákesetébenhosszúésköltségesfolyamatokúj-
ragondolásajellemzőenegyspeciálisszegmensben(pl.határonátnyúlóát-
utalások)

•gyorsabbésgyakranolcsóbbmegoldások,azonbannincsátfogófejlesztés,
csakazalapvetőügyfélélményjavításáratörekednek

•pénzforgalomtöredezettségéteredményezhetik(egymásmellettmegjele-
nőfizetésimegoldásokakülönbözőfizetésihelyzetekre,amiegyszerretöbb
szolgáltatáshasználatátésközöttüklikvidtásmegosztásttehetszükségessé)

transferWise

Hagyományos
infrastruktúrákra
ráépülő
megoldások

•jellemzőenkártyásfizetésimódonalapulómegoldások,amelyekazügyfél-
élményjavításáratörekednek(elsősorbanmobiltárcákdigitalizáltkártyák-
kal)

•javulófelhasználóiélmény,azonbanfejlesztéscsakaszolgáltatásiszintte-
kintetében történik, így a hagyományos kártyás infrastruktúra korlátait
nemtudjákátlépni(pl.kereskedőcsakkésőbbjutapénzhez,korlátozottfi-
zetésihelyzetek,drágaóvadékirendszerszükségessége)

•új résztvevők a meglévő fizetési folyamatban, ami komplexebbé teszi
arendszerműködésétésaddicionálisköltségeketeredményezhet

ApplePay

GooglePay

SimplebyOtP

Hagyományos
infrastruktúrákat
megkerülő
megoldások

•piaci problémák megoldása saját, zárt rendszerekkel, amelyek magas
piacralépésikorlátokattámaszhatnakújbelépőkszámára

•afejlesztésektekintetébennemkellmásokravárni,ígyelérhetőarendsze-
renbelüliazonnalifizetés

•azártrendszereklétrejötteoligopol,illetvemonopolpiaciszerkezetetered-
ményezhet,amilikviditásifeszültséghezvezethet(töredezettpiacszerkezet
miattegyszerretöbbszolgáltatástkellhasználniésközöttüklikvidtástmeg-
osztani,hogyvalamennyifizetésihelyzetlefedhetőlegyen)

PayPal

Revolut

Barion

Alipay

Hagyományos
infrastruktúrák
teljesmegújítása

•technológiailehetőségekmaximáliskiaknázásaahagyományosinfrastruk-
túrákteljesmegújításaáltal,amelyteretnyitaversenykorlátozásanélkül
azinnovációnak,ezáltalpedigazügyfélélményszignifikánsjavításának

•újésrégiszolgáltatókszámáraugyanolyanfeltételekahatékonyságnövelé-
sére,aköltségekcsökkentéséreésaversenyképességjavítására

•lehetőséggyors,olcsóésátjárhatóinnovatívmegoldásoklétrehozására

•számosolyanfizetésihelyzetbennyújtelektronikusalternatívát,aholko-
rábbancsakakészpénzesfizetésjelentettmegoldást,ugyanakkorszámos
helyzetbenkomplexaddicionálisfejlesztésekrelehetszükségamegfelelő
ügyfélélménybiztosításaérdekében,amielhúzódóbevezetésifolyamatokat
éselterjedésteredményezhetazérintettszereplőknagyszámáratekintet-
tel(pl.pénzforgalmiszolgáltatók,kasszarendszereketésegyébfizetésifo-
lyamatokhozelengedhetetlenkészülékeketfejlesztők,kereskedők)

Azonnalifizetés

A teljes pénzügyi rendszert, így a pénzforgalmat is alapja-
iban alakíthatja át a digitális jegybankpénz megjelenése, 
viszont további részletes elemzések szükségesek a hozzá 
kötődő hatások teljeskörű feltérképezéséhez. Ajegybank-
pénzelektronikus formában jelenlegcsakazonpénzügyi
intézményekszámáraérhetőel,amelyeknekajegybankok
számlátvezetnek.Egyébmegfontolásokmellettennektech-
nológiaiokaisvan,mivelaszéleskörben,akártöbbmillió
felhasználóáltallebonyolítottfizetésiműveletektámoga-
tásáramindezidáig csak a fizikailagmegjelenő készpénz

voltalkalmas.Azelmúltidőszakinformatikaifejlődésének
eredményekéntazonbanpusztántechnológiaiszempontból
nézvelehetővéváltaz,hogyajegybankokdigitálisformában
iselérhetővétegyenekjegybankpénztakármagánszemélyek
számára is.Emiattszámosországbankezdtékelvizsgálni
adigitális jegybankpénzbevezetésébenrejlőlehetősége-
ket,azonbana rendkívül szerteágazóhatásokmiattmég
továbbivizsgálatokszükségesek,többekközöttapénzfor-
galmi,monetárispolitikaiéspénzügyistabilitásikérdések
tekintetében.



MAGYAR NEMZETI BANK

FIZETÉSI RENDSZER JELENTÉS • 2020. JÚLIUS54

A jegybankok jelenleg elsősorban a fejlődő országokban 
látnak lehetőséget arra, hogy pénzforgalmuk hatékonysá-
gát digitális jegybankpénz bevezetésével növeljék41, ugyan-
akkor a koronavírus-járvány nagymértékben előtérbe he-
lyezte az elektronikus fizetési megoldások elterjesztésének 
szükségességét, amivel párhuzamosan számos országban 
új lendületet kaphatnak a digitális jegybankpénzzel kap-
csolatos témakörök elemzését és bevezetési lehetősége-
inek vizsgálatát célzó projektek is.Habárrövidtávoncsak
kevéshelyen lehetarraszámítani,hogyrealitássáváljon
adigitálisjegybankpénz,akoronavírus-járványarraösztö-
nözhetiajegybankokat,hogyakészpénzforgalomvisszaszo-
rítása,illetveakülönbözőelektronikusfizetésimódokelter-
jedésénektámogatásakapcsánmélyebbenfoglalkozzanak
atémával.Ebbenatekintetbenazélenjárókközésorolható
Kína,aholmár2014ótadolgoznakadigitálisjegybankpénz
bevezetésén.Akoronavírus-járványpedigúgytűnik,hogy
továbbgyorsítottaaprojektelőrehaladását,ugyanisélesben
iselkezdődtekatesztelések,habáregyelőrecsakkorlátozott
körbenéskizárólagKínabizonyostartományaiban.Azalkal-
mazotttechnológiárólésatervezettmegoldáskonkrétsze-
repérőlmégkevesetlehettudni,azonbanazimplementáció
első fázisánakelindulásakiválóalkalmatnyújtgyakorlati
tapasztalatokgyűjtéséreatovábblépésirányainakmegha-
tározásaérdekében:ezenelsőfáziskeretébenatesztben
résztvevő egyik tartományban közalkalmazottak utazási
támogatásánakegyrészedigitális jegybankpénzbenválik
hozzáférhetővéegydedikáltmobiltelefonosalkalmazásban.
Emelletttöbbjegybankdigitálisjegybankpénzbevezetését
vizsgálóprojektjénekintenzitásaisfokozódottaközelmúlt-
ban,illetveolyanországokisrészletesebbenkezdtékele-
meznialehetőségeket,amelyekeddigcsakkisebbhangsúlyt
fektettekadigitálisjegybankpénzbevezetésénekvizsgála-
tára(pl.AmerikaiEgyesültÁllamok,Hollandia).Európában
azélenjárókközétartozikasvédRiksbank,amelynekalap-
vetéseaprojektmegalapításakapcsánazvolt,hogyazor-
szágbanrendkívülimódonvisszaszorultakészpénzhasználat
ésennekkövetkeztébenfelmerültajelenlegszéleskörben
elérhetőjegybankpénz(készpénz)fizetésifunkciójánakgya-
korlatbantörténőkorlátozódása.ARiksbank2017-benadta
kielsőprojektriportját,amelyelsősorbanazalapproblémát
vázoltafel,2020elejéreviszonteljutottakodáig,hogybe-
mutatásrakerüljönapilotprogramjukelső leírása.Ennek
alapjánegymegosztottfőkönyvitechnológiára(DLt)épülő
megoldásteszteléséttervezik.

A digitális jegybankpénzzel kísérleteket folytató orszá-
gokban a pénzforgalmi hatékonysági tényezők mellett 
számos további lehetséges cél elérését is vizsgálják.Ato-
vábbipénzforgalmicélokközöttmegjelenikapénzforgalom

41BISCPMI:PaymentAspectsofFinancialInclusionintheFintechEra–https://www.bis.org/cpmi/publ/d191.pdf

biztonságátnövelőlehetőségekvizsgálata,amelyekkelakár
a fogyasztókat közvetlenül érintő, fizetési eszközökhöz
kapcsolódóvisszaélések,akáraközpontiinfrastruktúrákat
érintőműködésiésbiztonságikockázatokcsökkentésele-
hetséges.Szinténfelmerülegyesesetekbenabevezetéscél-
jakéntapénzforgalomátláthatóságánaknövelése,amelynek
pozitívhatásalehetakárazadóbeszedéshatékonyságára,
akárapénzmosásiésterrorizmusfinanszírozásiesetekelleni
küzdelemre.Apénzforgalmiszempontokmellettadigitális
jegybankpénzbevezetésénekcélja lehetegyesországok-
banamonetárispolitikahatékonyságánaknövelése,vagy
agazdaságiteljesítményemeléseis.többjegybankielem-
zésisrámutatottafentiekmellettarra,hogyabevezetést
motiválhatjaegyesországokbanazországbóltörténőlehet-
ségeslikviditáskiáramláselkerüléseabbanazesetben,ha
másországokbanmármegtörténtadigitálisjegybankpénz
bevezetése.

A külföldi jegybankok vizsgálatai és kísérleti projektjei 
alapján a digitális jegybankpénz bevezetéséről szóló dön-
tés megalapozásához a pénzügyi rendszer minden szeg-
mensét érintő részletes hatásvizsgálatokra van szükség. 
Amegvalósításimódtólfüggőenmegkellvizsgálniajegy-
bankokésapiaci szereplőkközöttifeladatmegosztástaz
üzemeltetés,azügyfelekkelvalókapcsolattartás,valamint
akapcsolódófizetésiszolgáltatásoklétrehozásaésüzemel-
tetéseterén.továbbivizsgálatotigényelezenatéren,hogy
abevezetésnekmilyenhatásalehethosszabbtávonabanki
innovációra,valamintapénzforgalmimellettatöbbibanki
üzletágteljesítményére.Adigitálisjegybankpénzbevezetési
lehetőségeitvizsgálójegybankokemellettelemzikajegy-
bankieszköztárraésajegybankimérlegregyakorolthatá-
sokatis.Szinténvizsgálatiszempontapénzügyistabilitásra
gyakorolthatás,elsősorbanabankiüzletimodellekésbanki
működésátalakulása,valamintapénzügyisokkokkezelési
képességeterén.Apénzügyirendszerstabilitásáragyakorolt
hatásokközöttemellettazinformatikaiüzemeltetésiésbiz-
tonságikérdéseketisvizsgálnikell.Anemzetközielemzések
alapjánszinténszéleskörbenvizsgálandóakadigitálisjegy-
bankpénzirántikeresletetbefolyásolótényezők.Ezekközött
felmerülnekazeszközárazásávaléskamatozásávalkapcso-
latoskérdések,továbbáaz,hogyszükséges-eegyfelsőösz-
szeghatárralkorlátozniakereskedelmibankipénzátváltha-
tóságátadigitálisjegybankpénzre.Azelérhetőségkapcsán,
összhangbanabevezetéscéljaivalvizsgálnikellaztis,hogy
alakosságésavállalatok,valamintakülföldiszereplőkszá-
máramilyenszéleskörben legyenelérhetőazújeszköz.

Jelentős kihívást jelenthetnek mind a jegybankok, mind 
pedig a kereskedelmi bankok számára az ún. bigtech-cégek.

https://www.bis.org/cpmi/publ/d191.pdf
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Ezekavállalkozásokkülönbözőinfokommunikációsterüle-
tekenmárjelentősügyfélbázist,adatotéstőkéthalmoztak
fel,ígybármilyenpénzforgalmifejlesztésükneklényegesen
nagyobbhatásalehet,mintazegyébfintech-innovációknak.
Azüzletilehetőségetabigtech-ekszámáraakonkrétdíjbe-
vételekmellettazjelentheti,hogymégtöbbértékes–első-
sorbantranzakciókhozkötődő–adattalfognakrendelkezni
ügyfeleikről,mégjobbanmegismerveazügyfélszokásokat.
Magyarországon ismegjelentmárolyanmobilfizetésial-
kalmazás,amelyneklétrehozásaésműködtetésebigtech-
cég és kereskedelmi bank együttműködésében történik.
Ahagyományosbankszektorra,deakára jelenleg ismert
pénzrendszerreisjóvalnagyobbhatásalehetugyanakkor
azolyanbigtech-kezdeményezéseknek,mintpl.aFacebook
Libraprojektje,amelyekglobális, jegybankikibocsátástól
és kereskedelmi bankoktól független fizetési rendszerek
létrehozását célozzák.A számosországbólérkező szabá-
lyozói visszajelzések alapján a Libra tervezett rendszere
átalakításrakerült42,azonbanelmondható,hogyegyilyen
bigtech-kezdeményezésmegvalósulásanagybanátalakít-
hatjaajelenlegipénzügyipiacot,aminekhatásakéntcsök-
kenhetapiaciversenyésazinnovációapénzforgalomban.

4.4. A KORONAVÍRUS HATÁSA 
A HAZAI PÉNZFORGALOMRA ÉS 
A PÉNZÜGYI INFRASTRUKTÚRÁK 
MŰKÖDÉSÉRE

4.4.1. Pénzforgalmi hatások

Az MNB több, pénzforgalmat érintő javaslatot dolgozott ki 
a koronavírus terjedésének lassítása, a járvány mielőbbi 
leküzdésének támogatása és a negatív gazdasági hatások 
mérséklése érdekében. AzMNBlépésekettettazelektroni-
kusfizetésimegoldásokintenzívebbhasználatánaktovábbi
előmozdításacéljábólazemberekközöttifizikaikapcsola-
tokminimálisszintretörténőcsökkentéseérdekében:2020.
március20-ánazérintésesfizetésikártyásvásárlásokeseté-
benaPIN-kódkötelezőhasználatáravonatkozó5ezerforin-
tosértékhatár15ezerforintratörténőemeléséreszólította
felabankokatésakártyatársaságokat.AzMNBkezdemé-
nyezéséreépítveaKormánykötelező jelleggel, rendelet-
ben43írtaelőafentimódosításvégrehajtását,aminekered-
ményekéntáprilis15-igszintevalamennyi,érintésesfizetési
kártyásvásárlástlehetővétevőPOS-terminál,illetvekártya
esetébenmegemelésrekerültaPIN-kódkötelezőhasznála-
táravonatkozóértékhatár.Ennekkövetkeztébenazérintéses
vásárlásokközel90százalékabevonásrakerültabbaakörbe,
amikoratranzakcióaPOS-terminálügyféláltalikezelése,

42  https://libra.org/en-US/wp-content/uploads/sites/23/2020/04/Libra_WhitePaperV2_April2020.pdf 
43A veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonságanövelése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 60/2020. 
(III.23.)Korm.rendelet

azazfizikaiérintkezésnélkülmegtörténhet.Kivételtképez
viszontezalólazerősügyfélhitelesítésrevonatkozóelőírá-
sokmiattszükséges,öttranzakciónként,vagy150eurónak
megfelelőforintösszegenkéntkötelezőPIN-kódhasználat,ez
azonbanakorábbi5ezerforintalattiérintésesvásárlásoknál
ishasonlóanműködött.Mindazonáltalígyisjóvalkevesebb
fizikaiérintkezésvárható,amibiztonságosabbfizetésttesz
lehetővé.AzMNBlépésénekelőremutatójellegétjóltük-
rözi,hogy2020.március25-énazEurópaiBankhatóságis
hasonlójavaslattalélthivatalosközleményében.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásoknak, 
a kereskedelmi és szolgáltatói szektor átalakulásának, 
a fogyasztói szokások megváltozásának, valamint az MNB 
előremutató intézkedéseinek hatására jelentős átterelődés 
várható a pénzforgalom esetében az elektronikus fizetési 
módok irányába, amelynek egy része akár tartósnak is bi-
zonyulhat.Akoronavírus-járvány,valamintazamiattkihir-
detettveszélyhelyzetteljárókorlátozásokeredményeként
gyökeresenátalakult amindennapiélet. Számoshelyzet
tekintetében intézkedések kerültek bevezetésre a fizikai
érintkezésminimalizálásaérdekében,továbbáafogyasztók
elővigyázatosságimegfontolásaiisnagymértékbenhozzá-
járultakakereskedelemiésszolgáltatóiszektorátalakulá-
sához.Enneknyománegyrenagyobbteretnyerazonline
ügyintézés,továbbájelentősátterelődésindultelafizikai
kereskedőihelyekentörténővásárlásirányábólazinternetes
vásárlásokfelé,akülönbözőházhozszállításiszolgáltatások
gyorsfejlődésnekköszönhetően.Ezzelpárhuzamosanafi-
zetésiműveletekvonatkozásábaniselőtérbehelyeződnek
azegyszerűenhasználható,fizikaiérintkezéstnemigénylő,
jellemzőentávolielektronikusfizetésiformák,ígyazátutalás
ésazonlinekártyásvásárlás.Ezenhatásokegyrészepedig
–tartósanbeépülveafogyasztóiszokásokba–hosszútávú
változásokateredményezhet,aminekkövetkeztébenajár-
ványokoztaextrémhelyzetfeloldása,illetveazéletnormá-
lismederbetörténővisszatéréseutánisfennmaradhataz
elektronikusfizetésekmegnövekedettrészarányaafizetési
tranzakciókonbelül.

4.4.2. Infrastrukturális hatások

Az MNB értékelése szerint a hazai és nemzetközi pénzügyi 
infrastruktúrák felkészültek arra, hogy a koronavírus-jár-
vány okozta helyzetben is ellássák kiemelt szerepükből 
adódó feladataikat.AzMNBáltalfelvigyázottrendszerek
üzemeltetőielsődlegesnektartjákamunkavállalóikegész-
ségénekmegőrzését,ezértúgyalakítottákátműködésüket,
hogyajárványidejealattisbiztonságosantudjáknyújtani

https://libra.org/en-US/wp-content/uploads/sites/23/2020/04/Libra_WhitePaperV2_April2020.pdf
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amegfelelőszolgáltatásiszintetapénz-éstőkepiacisze-
replők, illetve résztvevőik ügyfelei számára. Amegelőző
intézkedésekközétartozottatávmunkafeltételeinekmeg-
teremtése,akritikusIt-infrastruktúratávolrólvalóelérési
feltételeinekfelméréseésbiztosítása,amunkavégzésmeg-
osztása a különböző telephelyek között, amunkahelyek
higiéniájánaknövelése,ésakülsővendégekbelépésének
korlátozása.Akijárásikorlátozáséltbelépésévelonlinekom-
munikációlépettéletbearésztvevőkésarendszerüzemelte-
tőkközött.AzMNBfolyamatosanmonitorozzaafelvigyázott
rendszerekjárványellenifelkészültségétés–akoronavírus
következtébenkialakultpiaciturbulenciáravalótekintettel
–arendszerrésztvevőklikviditásihelyzetét.

Az MNB többféle intézkedéssel is támogatja azt, hogy a fi-
zetési rendszerekben bőséges likviditás álljon rendelke-
zésre, így nincs veszélyben a járvány következtében a for-
galom zavartalan lebonyolítása. AVIBER-forgalom2020.
januártól márciusig folyamatosan bővült – napi szinten
2000–3000milliárdforinttal–majdmájusvégéigjelentős
napiingadozásokmellettcsökkent.AVIBER-bennagyobb
forgalombonyolódott le januárésáprilisközöttazelőző
évhasonlóidőszakáhozképest,azonbanabővülésmájus
hónapbanmegtört.ABKR-forgalomtételszáma2020.feb-
ruárjátólkismértékbenmegnövekedett,melymárciusban
azazonnalielszámolásbankiügyfelekfelétörténőmegnyi-
tásávalegyidejűleg7,2százalékkalhaladtamegelőzőévha-
sonlóidőszakát.ÁprilisbanaBKR-forgalom2019áprilisához

hasonlóanalakult,májusban6,2százalékkalkisebbforgalom
realizálódott,mintelőzőévmájusában.Ahazaifizetésirend-
szerek,azazaVIBERésaBKRforgalmánaklebonyolítására
ajegybankitartalékkötelezettségeltörlésétkövetőenisbő-
ségeslikviditásállrendelkezésre.Alikviditás2020.januári
szintje(2500±200milliárdforint)ajárványmagyarországi
megjelenésekor3000milliárdforintraemelkedett,március-
áprilisbanpedigfolyamatosan3000–3500milliárdforintos
sávbantartózkodott.Alikviditásbővüléstfőkéntanapköz-
benihitelkeretmögöttállófedezetiállománymárciusifo-
kozatos,mintegy600milliárdforintosbővüléseeredmé-
nyezte.Arendszerszintűmaximálishitelkeret-kihasználtság
akorábbiakhozhasonlóanalacsonyszintű:ajanuár-febru-
árhónapokbanjellemző2–6százalékrólmárcius-áprilisra
csupán8–17százalékranőtt,vagyisabankokmakroszinten
továbbrasemkényszerülnekhitelkeretükjelentőshasznála-
tára(49.ábra)Mindemellettafizetésirendszer-résztvevők
mérlegébenszereplő,mégzároltathatóértékpapírállomány
isnagymértékűlikviditásitartalékotbiztosít.AzMNBatur-
bulenciaenyhítéseésabankközilikviditásmegerősítéseér-
dekébenszámosintézkedésthozott,ígytöbbekközött2020.
márciusvégétőlazértékpapírokmellettaforintbanésegyéb
devizábandenominált,teljesítőnagyvállalatiköveteléseket
iselfogadjaapénzforgalomlebonyolításáhozishasználható
fedezetthitelekfedezeteként.

A koronavírus-járvány miatt kialakult pénz és tőkepiaci tur-
bulenciát a KELER KSZF megfelelő intézkedésekkel kezeli, 

49. ábra
A VIBER-forgalom értékének, a rendszerszintű maximális hitelkeret-kihasználtságnak (baloldali ábra) és a BKR-
forgalom tételszámának (jobboldali ábra) alakulása (2019 – 2020)
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amihez elegendő fedezet áll rendelkezésére. AKELERKSZF
anagymértékűtőkepiacielmozdulásokatdinamikus,aktív
kockázatkezeléssel követi, annak érdekében, hogymeg-
őrizzeasaját,ésazelszámoltpiacokbiztonságát,amihez
kockázatkezelésikeretrendszerremegfelelőnekbizonyult.
Az árelmozdulások kiküszöbölése érdekében több alka-
lommal került sor rendkívüli alapletét-emelésre, annak
érdekében, hogy egy esetleges nemteljesítés esetén is
minden klíringtagja felé biztonsággal teljesíteni tudjon.
Az alapletét számításimódszertanokmegfelelően kalib-
ráltak, a kétnapos árváltozások csupán két alkalommal
haladtákmegazalapletét-követelményeket,máseurópai
központiszerződőfeleknélazonbanezmagasabbszámban
iselőfordult.Garanciaalapelégtelenségnemkövetkezett
be,amiaKELERKSZFstressztesztjeinekmegfelelőségére

utal.Emellettazonnali klíringvégrehajtásáracsupánegy
alkalommalkerültsor,annakérdekében,hogyapozíciók
mindenpillanatbanazadottpiaciviszonyokattükrözzék.Ez
utóbbiszinténazalapletétekmegfelelőségérőlárulkodik,
szembenmáseurópaiközpontiszerződőfelekkel,aholtöbb
alkalommalisszükségvoltnapközbenitöbbletbiztosítékbe-
kérésre.Avolatilispiacikörülményekközepettemegemel-
kedtekazértékpapíroldalikésedelmesteljesítésekértékei,
melyekmármostmeghaladtáka tavalyiévbenbekövet-
kezett késedelmes teljesítések összértékét. továbbá egy
alkalommal,2020.március26-án,akésedelmesteljesítés
ténylegesnemteljesítésbefordult,azonbanaKELERKSZF
sikereskényszerbeszerzésthajtottvégre,melynekkövetkez-
tébenmegfelelőenletudtaszállítaniazadottértékpapírt 
klíringtagjának.



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

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

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

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

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

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

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