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

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

Az elemzés az MNB Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóságán készült Bartha Lajos ügyvezető igazgató irányítása alatt. 
A publikációt a Pénzügyi Stabilitási Tanács hagyta jóvá 2021. július 8-i ülésén. A jelentés készítésében részt vettek: Balla 
Gergely, Bárdits Zita, Bodnár László, Csapó Beáta, Császár Péter, Cseh Árpád (főszerkesztő), Deák Vivien, Felföldi Beáta, 
Hodován Attila, Illés Bence, Kárpátiné Vereczki Marianna, Kiss Milán, Kozma Eszter, Luspay Miklós (főosztályvezető), 
Nemecskó István, Pintér Cecília (szerkesztő), Rácz Dániel, Sallai Miklós, Sin Gábor, Szepesi Ádám, Takács Kristóf, Varga 
Lóránt (főosztályvezető), Zsigó Márton.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács a 2021. április 20-i és 2021. július 8-i, a Monetáris Tanács pedig a 2021. július 6-i ülésén 
tárgyalta az anyag kiemelt üzeneteit, illetve a jelentést, és értékes tanácsokat adott annak elkészítéséhez.

Az MNB szakértői elsősorban a 2020. év releváns információit dolgozták fel, ugyanakkor előre tekintő jelleggel a 2021. 
évi aktuális folyamatok elemzése is megtalálható a jelentésben.
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1. Vezetői összefoglaló

PÉNZFORGALMI FOLYAMATOK

2020-ban is jelentős fejlődés jellemezte a hazai elektroni-
kus pénzforgalmat, ugyanakkor a folyamatok alakulására 
szignifikáns hatást gyakorolt a koronavírus-járvány kitöré-
se.Azinfrastruktúrafejlődését elsősorbanafogyasztóiszo-
kásokkoronavírus-járványkövetkeztébentörténőátalakulá-
saésazazonnalifizetésiszolgáltatásbevezetésenyománaz
elektronikusfizetésilehetőségekszélesebbkörűelérhetősé-
gejellemezte. Azonlinepénztárgéphasználatárakötelezett
adózóikörtvizsgálvaazlátható,hogy2019-hezviszonyítva
több,mint kétszer olyan gyorsan nőtt a kártyaelfogadá-
siarány,amihez2020végén jelentősenhozzájárulhatott
aKereskedelmitörvény2021.január1-jévelhatálybalépő
módosításáratörténőfelkészülésis.Apandémiajelentős
hatástgyakoroltapénzforgalmifolyamatokrais,ugyanakkor
számottevőkülönbségektapasztalhatókfizetésimódonként
éshelyzetenként.Abevezetettkorlátozásokkal,azáltalános
óvatossággalésagazdaságifolyamatoklassulásávalpárhu-
zamosan jellemzőenmérséklődöttafőbbfizetésimódok
forgalmának növekedési üteme, azonbanmíg a kártyás
vásárlások darabszáma esetében 10 százalékpont feletti
mértékűcsökkenéstörténtezenatéren,addigazátuta-
lási tranzakciókesetébenazazonnalifizetésiszolgáltatás
elérhetővéválásánakisköszönhetőenminimálisvoltcsak
amérséklődés.Jelentősfejleményazonban,hogyakártyás
vásárlásokszámaígyisáttörteaz1milliárddaraboshatárt,
illetveakészpénzfelvételekszámatöbb,mint10százalékkal
esettvissza,továbbáelőszörhaladtamegakártyásvásárlá-
sokértékeakészpénzfelvételekét.

2020-ban a koronavírus-járvány kirobbanása ellenére is 
javult a hazai pénzforgalom hatékonysága.Azátutalások
összértékénekGDP-hezviszonyítottarányábanMagyaror-
szág továbbra isazEurópaiUnióélmezőnyéhez tartozik,
ráadásultavalyjavultisamutatóértéke,amifőkéntaGDP
koronavírus-járványmiattivisszaeséséreésazátutalások–
azonnalifizetésiszolgáltatáselérhetővéválásaokán–kitá-
gulófelhasználásilehetőségeirevezethetővissza.Emellett
tavalymindeneddiginélnagyobb,közel5százalékpontos
növekedéstörténtakártyásvásárlásoklakosságifogyasz-
táshozviszonyítottarányában,amijelentősmértékbenafi-
zetésiszokásokmegváltozásánakköszönhető.Afogyasztók
a korábbiaknál jóval több esetben választották a fizikai
érintkezéstnemigénylőérintéseskártyásfizetést,amelynek
eredményekéntazösszeslakosságifogyasztástöbb,mint

harmadáttetteki2020-banafizetésikártyásvásárlásokér-
téke.Aszámlafizetésekeseténispozitívtendenciafigyel-
hetőmeg.Több,mintkétharmadukmárvalamilyenelekt-
ronikusfizetésimódalkalmazásávalkerültlebonyolításra.

A kedvező fejlemények ellenére még mindig általános 
akadályt jelent az elektronikus tranzakciók további tér-
hódítása számára a kedvezőtlen banki árazási szerkezet 
az átutalások vonatkozásában. A banki díjkimutatások
adataialapjánazlátható,hogyazügyfelekmégigenkevés
tranzakciótkezdeményeznekelektronikusúton,ugyanakkor
–amérsékeltszámbanlebonyolítottelektronikustranzak-
ciókellenéreis–magashavidíjakatfizetnek.Ahazaisze-
replőkpénzforgalmiszolgáltatásokbólszármazóbevételeit
nézvejóllátható,hogyazátutalásokárazásaatranzakció-
katsújtótételekmiatttovábbraiskedvezőtlenazügyfelek
szemszögéből.Azelektronikusfizetésekésezenbelülisaz
azonnalifizetésirendszerreépülőszolgáltatásoktámoga-
tásaérdekébenazonbanelengedhetetlenolyancsomag-
alapúárazásraépülőszámlatermékekszéleskörűbeveze-
tése,amelyek–afizetésikártyákhozhasonlómódon–az
átutalásitranzakciókesetébensemalkalmaznakközvetlen
tranzakciósdíjakat.Emellettazonbanazügyfelekviszonylag
jelentősebbrészekörültekintőszámlacsomag-választással
márajelenlegelérhetőbankitermékekesetébenisnagy-
mértékbencsökkenthetnéapénzforgalmiköltségeit.Éppen
ezértazügyfelekmegfelelőtájékoztatása,apénzforgalmi
termékekésazazokhozkapcsolódóköltségekminéljobb
átláthatóságánakmegteremtése,valamintapénzügyituda-
tosságerősítéseisfontostényezőazelektronikusfizetések
elterjedésénektámogatásatekintetében.

A 2020-as pénzforgalmi ellenőrzések alapján a vizsgált 
pénzforgalmi szolgáltatók működése általánosságban 
megfelelő, ugyanakkor a lefolytatott vizsgálatok többsé-
gében hiányosságok kerültek feltárásra. Apénzforgalmi
ellenőrzések tapasztalata szerint jellemzően a beérkező
fizetési műveletek összegének haladéktalan jóváírására
vonatkozószabályokatsértettékmegapénzforgalmiszol-
gáltatók,azonbanakeretszerződésformaiéstartalmikö-
vetelményeire,módosítására,megszüntetésére,valamint
ezzelösszefüggőenakeretszerződésmegkötésétmegelőző
tájékoztatásravonatkozóelőírásokesetébenistöbbvétség
kerültmegállapításra.Ugyanakkorazazonnaliátutaláshoz
kapcsolódószektorvizsgálatalapjánnemvoltjelentősprob-
lémaarendszer2020.márciusiindulásátkövetőidőszakban.
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A kártyás és egyéb elektronikus tranzakciók esetében is el-
enyésző a visszaélések forgalomhoz viszonyított aránya, az 
erős ügyfélhitelesítés szélesebb körű alkalmazása ráadásul 
további pozitív fejleményeket hozhat. Habárakártyakibo-
csátóioldalonnövekedettaténylegesen leírtkárértéke,
a jogszabályiháttérmégmindigafogyasztóknakkedvez,
akártyaelfogadóioldalonpedigjelentőskárcsökkenéslát-
ható.Emellettazelektronikuspénzforgalombanazonosított,
nemfizetésikártyákhozkötődősikeresvisszaélésekszáma
ésértéke–azelőzőévhezképestinagyobbmértékűnöveke-
désellenére–továbbraiselhanyagolhatóateljesátutalási
forgalomhozképest.Ráadásulazaránymégjobbis,mint
akártyákesetében.Emellettapénzforgalmiüzemzavarok
előfordulásaiscsökkentabankszektorban2020során,így
továbbraisalacsonyaszámukapénzforgalmiszolgáltatók
számához,illetveapénzügyiinfrastruktúraösszetettségéhez
viszonyítva.

FIZETÉSI- ÉS ÉRTÉKPAPÍR-
INFRASTRUKTÚRÁK

2020-ban a hazai fizetési rendszerek esetében 
összeségében nőtt a forgalom a megelőző évhez képest, 
emellett azonban az üzemeltetés továbbra is magas szintű 
megbízhatósággal, biztonságosan történt. AVIBERforgal-
mánakértéke11százalékkalnőtt,mígatételszámlényegé-
bennemváltozott,emellettpedigarendszermagasmegbíz-
hatósággalüzemelt.Aforgalombővülésemellett2020-ban
azelőzőévhezképestkismértékbencsökkentaszolgáltatás
ellátásánakkockázataisateljesszolgáltatáskiesésekinci-
densidejénekrövidülésemiatt.Továbbáa járványhelyzet
következtébenbevezetett,távolróltörténőüzemeltetéssem
okozottproblémát.ABKRháromplatformjánazösszforga-
lomértéke7,tételszámapedig3százalékkalnövekedettaz
előzőévhezképest,azonbanatranzakciókplatformokközöt-
timegoszlásaváltozott,mivelazazonnalielszámolásaBKR-
résztvevőkügyfeleiszámáraisérhetővévált2020.március
2-ától.Aforgalomésaszolgáltatásipalettabővülésemel-
lettaBKRmagasmegbízhatósággal,biztonságosanüzemelt.
Apandémiamiattitávolróltörténőéstelephelyekközötti
megosztottüzemeltetésittsemokozottproblémátaszolgál-
tatásban. 2020-banaCLSforintforgalmaisbővült,továbbá
azévelejénmeglévő26-rólazévsorán31-renőttazon
CLS-tagokszáma,amelyekanemzetköziforinttranzakcióikat
aCLS-enkeresztülbonyolítják. AforgalombővüléseaCLS
esetébenisstabilműködésibiztonságmellettmentvégbe.

2020-ban a fizetési rendszer résztvevői megfelelően me-
nedzselték a likviditásukat a pandémia miatt számotte-
vően megnövekedett és volatilisebb fizetési forgalmuk 

1ahitelintézetekrőlésapénzügyivállalkozásokrólszóló2013.éviCCXXXVII.törvény3.§(1)bekezdésj)pontja

lebonyolításához, amelyhez a jegybanki eszköztár módo-
sítása is támogatást nyújtott. Afizetésirendszerrésztvevői
amegnövekedettforgalmukteljesítéséhezösszeségében
kellőlikviditástbiztosítottak,ugyanakkorakoronavírus-jár-
ványokoztapiaciturbulenciakezeléseérdekébenazMNB
alikviditásnövelésecéljábólazMNBjavárajelzálogbaadott
nagyvállalatikövetelésekkelbővítetteazelfogadhatófede-
zetekkörét.Ennekhatásáraabankrendszerszintjénren-
delkezésreállónapközbenihitelkeretazéveleji2000-2100
milliárdforintról2800-3100milliárdforintrabővült2020
másodiknegyedévére,majdévvégére2400-2500milliárd
forintonstabilizálódott.EmellettarésztvevőkaVIBER-ben
rendelkezésreállóhitelkeretüketazelőzőévhezképestha-
sonlómértékben,derövidebbideighasználták.AVIBER-
ben lévőbőséges likviditáskövetkezményekénttovábbra
iscsakatranzakcióknagyonalacsonyrészekerültfedezet-
hiánymiattsorbaállításra.ApandémiáshelyzetésaBKR
azonnalielszámolásánakindulásasemokozottfennakadást
likviditáskezelésiszempontbólafizetésirendszerekben,így
azelszámolásiéskiegyenlítésikockázatalacsonymaradt.
ABKRazonnalielszámolásábanarésztvevőklikviditáskeze-
lésétazMNBaVIBERüzemidejénkívülifedezetthitelezési
mechanizmussaltámogatja,amelyetazonbancsakritkán
kellettigénybevenni.Arésztvevőkéjszakáraéshétvégére,
illetvemunkaszünetinapokraiselegendőszámlaegyenleget
biztosítottak2020-ban,amitalátámaszt,hogyamárciusiin-
dulástkövetőelsőhónapotleszámítvamindösszehavi1-3
alkalommaltörténtazonnalihitelfelvétel.Mindezekmellett
azonbanaBKRnapközbenielszámolásábanafedezetlen-
ségbenérintett tranzakciók számaközelmásfélszeresére
nőttazelőzőévhezképest.Afedezethiánymögöttjelentős
részbenlikviditásmenedzselésihibavagyhibásbankigya-
korlatállt.ACLS-forgalombővülésévelpárhuzamosanjavult
aforinttranzakcióknettósításánakhatékonyságais,vagyis
arendszertagoknakegységnyidevizaügyletteljesítéséhez
átlagosankevesebbforintbefizetésérevoltszükségük2020-
ban.ACLSfelétörténőbefizetéseknemokoztaklikviditási
problémátaVIBER-ben,ígyazelszámolásiéskiegyenlítési
kockázatehhezkapcsolódóanisalacsonymaradt.

A KELER 2020. december 16-án megkapta a központi ér-
téktári működéséhez szükséges, Európai Unió területén 
érvényes CSDR szerinti tevékenységi engedélyét.Jelentős
fejleményazengedélymegszerzése,amelynekértelmében
aKELERaCSDRalapjánjogosultalapvetőközpontiértéktári,
valamintnembankijellegű,illetvebankijellegűkiegészítő
szolgáltatásokat,továbbáaCSDR-bennemnevesített,de
azengedélybenkülönjóváhagyottHpt.1szerintiletétiszol-
gáltatástnyújtani.Atavalyiévfolyamán–főkéntajárvány-
helyzethatására–aKELER-benkiegyenlített tranzakciók
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értéke26százalékkalcsökkent,darabszámaviszontközel8
százalékkalemelkedett.Azüzletitevékenységekrendelke-
zésreállásiszintjenémilegugyancsökkentazelőzőévhez
képest,azonbanajárványhelyzetalattfennállótávmunka
rendszereneméreztettehatását.Akiegyenlítésikockázat
2020-ban is alacsony volt, azonban egyes ügylettípusok
értékbeliforgalmánakbővülésével,továbbáameghiúsult
kiegyenlítéseknövekedésévelazelőzőévhezképestkismér-
tékbenemelkedett.

A koronavírus-járvány kitörése a KELER KSZF működését is 
jelentősen érintette, hisz mind az általa kiszolgált piacok 
tekintetében, mind az operáció teljes távmunkára történő 
átállítása szempontjából nagyobb mértékű kockázatokkal 
szembesült, amelyek ellenére a szolgáltatások továbbra 
is magas megbízhatóság mellett üzemeltek. 2020márciu-
sábanazelmúlt30évegyiklegnagyobbpiacivolatilitását
eredményezteakoronavírusvilágszintűelterjedése,amely-
nekeredményeképpenjelentősárelmozdulások,valamint
kiugróforgalomnövekedésekvoltakmegfigyelhetőkatőke-
és energiapiacokon.Azebből fakadóhazai kockázatokat
aKELERKSZFsikeresenkezelte.2020-bananemteljesítések
száma 40 százalékkal csökkent 2019-hez képest, viszont
összértéke6százalékkalmeghaladtaazelőzőéviszintet,ami
elsősorbanatőkepiacokatérintette.EmellettaKELERKSZF 
sikeresenteljesítetteazESMAtávmunkábanműködtetett
folyamatokmegfelelőségétfelmérnihivatottnemteljesítési
stressztesztjét is.Tavalyugyancsak lezárultazESMAköz-
ponti szerződő felekre vonatkozó harmadik stresszteszt
feladata is,amelybenaKELERKSZFgaranciarendszere is
megfelelőnekbizonyultaszimuláltpiacisokkokkezelésé-
ben.Kiemelendőatavalyiévvonatkozásábanazegyikkül-
földigázkereskedőcég730ezereuróértékűnemteljesítése
akiegyensúlyozógázpiacon,amelybenaKELERKSZF-nek
kelletthelytállniaaktiválvaagaranciarendszermegfelelő
elemeit,aKELERKSZFdedikáltalapszintűgaranciális tő-
kéjétésakiegyensúlyozópiacradedikáltgaranciaalapot.
A nemteljesítés kezelési folyamatának a végén a KELER
KSZF-neksikerültbegyűjtenieazösszeskintlévőségét,így
visszatöltésrekerültagaranciaalap,valamintaKELERKSZF
alapszintűgaranciálistőkéjeis.

A PÉNZFORGALOM ÉS A PÉNZÜGYI 
INFRASTRUKTÚRÁK AKTUÁLIS 
KÉRDÉSEI

2020. március 2-án sikeresen elindult az azonnali fizetési 
szolgáltatás Magyarországon, ami új dimenzióba helyez-
te a hazai pénzforgalmat, ráadásul egy év leforgása alatt 
olyan eredményeket értünk el itthon, amire más, fejlett 
pénzforgalommal rendelkező országokban több évre volt 
szükség, ezzel együtt még számos feladat van az érintett 
szereplők előtt. Azújszolgáltatásindulásátólkezdve2021

elsőnegyedévénekavégéigösszesenközel152millióazon-
nalifizetési tranzakcióteljesült,mintegy29ezermilliárd
forintösszértékbenabankonbelülitételekkelegyütt.Aköz-
pontiinfrastruktúraaműködéselsőteljesévébenisközel
114milliótranzakciótdolgozottfel,mintegy17ezermilli-
árdforintösszértékben.EzzelaBKRnapközbenielszámolási
platformjánfeldolgozottátutalásoktöbb,mint40százalé-
kamárazindulásutánközvetlenülátterelődöttazazonnali
elszámolásiplatformra,2021elejénpedigazátterelődés
elérteaz50százalékot.Azügyfelekhamarmegszoktákés
megszerettékafolyamatosanrendelkezésreálló,atranz-
akciókrendkívülgyors lebonyolítását lehetővétevőszol-
gáltatást,amelyegyretöbbfizetésihelyzetbennyújttény-
legesenrelevánsalternatívát.Emelletttovábbilendületet
adhatazelektronikusésezenbelülisazazonnalifizetések
elterjedésének,valamintazeztlehetővétevőszolgáltatá-
sok fejlesztésének az elektronikusfizetés lehetőségének
kötelező biztosítása az online pénztárgéppel rendelkező
üzletekben.Mindazonáltalapénzforgalmiszolgáltatóknak,
anagytranzakciósforgalmatlebonyolítókereskedőknekés
számlakibocsátószolgáltatóknakegyaránttovábbierőfeszí-
téseketkelltenniükazért,hogymindenfizetésihelyzetben
széleskörbenlehessenelektronikusanfizetniazazonnali
fizetéslehetőségeitkihasználva.Kiemeltenfontosameg-
felelő,tranzakciósdíjaktólmentesárazásistruktúrakiala-
kítása,illetveennekszéleskörűigénybevételeazügyfelek
körében,valamintafizetésikérelemszolgáltatásésahazai
QR-kódszabványraalapozottfizetésindításlehetőségének
implementálásaamobilbankialkalmazásokba.

2020-ban felgyorsult az Európai Unió pénzügyi szektorának 
és a kapcsolódó innovatív pán-európai fejlesztési kezde-
ményezéseknek a támogatása, illetve egy agilis szabályozói 
keretrendszer kialakítása, amelynek gerincét az Európai 
Bizottság digitális pénzügyi csomagja alkotja. Abizottsá-
gicsomagtöbbekközöttegydigitálispénzügyi,illetveegy
retailpénzforgalmistratégiát,valaminttöbbjogalkotásiter-
vezetetistartalmazelsősorbanakriptoeszközökhöz,ameg-
osztottfőkönyvitechnológiáhozésapénzügyiinfrastruk-
túrákműködésibiztonságánaknöveléséhezkapcsolódóan.
AfőcélazEurópaiUniópénzügyiszektoraversenyképessé-
génekerősítéseelsősorbanafolyamatosanváltozókörnye-
zethezlegjobbanalkalmazkodószabályozóikeretrendszer
adaptálásával, illetveaz innovatívpénzügyi termékekhez
történőhatárokonátnyúlóhozzáféréselőmozdításával.En-
nekkereténbelülkiemeltszempontapiacitöredezettség
kezelése,az„azonostevékenység,azonoskockázat,azonos
szabályok”elvénekszéleskörűérvényesítése,azeuróalapú
azonnalifizetésektovábbielterjedésénektámogatása,vala-
mintanembankiszereplőkhozzáféréséneklehetővététele
akritikuspénzügyiinfrastruktúrákhoz.Abizottságijavaslat-
csomagmelletttovábbáegyébterületeken,piaciszereplők
kezdeményezéséreiszajlanakkülönbözőprojektek,amelyek
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széleskörbenigyekeznektámogatniapán-európaiszolgál-
tatásokfejlesztését.

Nemzetközi szinten egyre nagyobb figyelem övezi a digi-
tális jegybankpénz széles körű elérhetővé tételének kér-
déskörét, többek között a szabályozási és felügyeleti keret-
rendszeren részben vagy egészben kívül eső kriptoeszközök 
terjedésére, valamint a FinTech- és BigTech-szereplők pénz-
forgalmi térhódítására válaszul.Mígkorábbanatechno-
lógiailehetőségekmiattcsakakészpénzjelentetteaszé-
leskörbenhozzáférhető jegybankpénzt,addigakorlátok
megszűnésévelfelmerültannakalehetősége,hogyajegy-
bankkalszembenikövetelésdigitálisformábaniselérhetővé
váljonavállalatokésalakosságszámára.Ugyanakkorfigye-
lembekellvenni,hogyadigitálisjegybankpénzszéleskörű
bevezetésévelajegybankajelenleginélközvetlenebbülés
jelentősebbmértékbenavatkozhatbeapénzügyiszektorés
tágabbértelembenateljesgazdaságműködésébe,aminek
számtalanhatásalehet.Mindazonáltalapénzforgalmivetü-
letvalamilyenformábanmindenholmegjelenik,amelyetki-
emeltenszükségesvizsgálni.Ahazaielektronikuspénzforga-
lomjellemzőialapjánadigitálisjegybankpénzszéleskörben
történőhozzáférhetővétételeelméletilegtöbbszempontból
istámogathatjaapénzforgalomfejlődésétMagyarországon,
ugyanakkoraztisfigyelembekellvenni,hogyafejlesztési
célokmáseszközökkeliselérhetőklehetnek,ezértatémát
továbbkellvizsgálni.

A digitalizáció rohamos terjedésével, illetve az elektro-
nikus fizetések számának mind gyorsabb növekedésével 
párhuzamosan egyre fontosabb az elektronikus pénzfor-
galmat érintő visszaélések és csalások elleni védekezés 
erősítése.Azérzékenyfizetésiadatokmegszerzéséreirá-
nyuló adathalászat, illetve az ennek következményeként
jelentkező, jóvánemhagyottfizetésiműveletekkapcsán
a legfontosabb amegelőzés, amelynek keretén belül az
ügyfelekmegfelelőésérthetőtájékoztatásával,valósidejű
csalásszűrőrendszerekalkalmazásával,illetveaszolgáltatók
közöttiegyüttműködéserősítésévelaveszteségekcsökkent-
hetők.Mindazonáltalazátutalásokatérintőenazadatha-
lászatraépülővisszaélésekmeghatározó szerepemellett
dinamikusátrendeződésfigyelhetőmegajellemzőennem

pénzforgalmivonzatú,megtévesztésenalapulómódozatok
irányába.Aszerkezetiátrendeződésmellettjelentősfejle-
ményazis,hogyacsalókegyreszofisztikáltabbmegoldáso-
katalkalmaznak,annakérdekében,hogyelrejtsékavissza-
élésikísérleteket,ezértavalósidejűcsalásszűrőrendszerek
alkalmazása mellett egyre nagyobb szükség mutatkozik
afogyasztókpénzügyitudatosságánakerősítéséreis.

Az erős ügyfélhitelesítés valamennyi fizetési helyzetben tör-
ténő alkalmazásától azt várja az MNB, hogy csökkenni fog 
a visszaélések száma.2020.december31-etkövetőenmár
nemcsupánazelektronikusanindítottátutalásokésafizikai
kártyásvásárlásokesetébenkötelezőazügyfelekvédelmét
szolgálóerősügyfélhitelesítésalkalmazása,hanemazon-
linebankkártyásvásárlásokesetébenis.Agyakorlatbanez
aváltozásazértjóazügyfeleknek,mertbiztosítja,hogycsak
ajogosultkártyabirtokoshitelesíthessentranzakciót,mivel
csupánakártyánszereplőadatokismeretenemelegendő
annakelvégzéséhez.Azérintetthazaipénzforgalmiszolgál-
tatókazindulásutánirendkívüliadatszolgáltatásalapjánuni-
ósösszehasonlításbanismegfelelőenfelkészültek.AzMNB
afolyamatosfelügyeléskeretébenzajlóellenőrzéseisorán
eddigcsakkisebbhiányosságokattapasztalt,apénzforgalmi
ellenőrzéseksoránazonbantovábbraisvizsgálnifogja–töb-
bekközött–akivételiszabályokjogszerűalkalmazását.

A PSD2 nagy újítása, azaz a nyílt bankolás egyelőre csak 
korlátozottan tudott elterjedni hazánkban, mivel egyrészt 
a nemzetközi szabályozás nem elég specifikus a megvaló-
sítandó hozzáférési interfészek vonatkozásában, másrészt 
pedig a bankok sokféle módon akadályozhatják az új sze-
replőket. Azakadályozásleggyakrabbanúgyvalósulmeg,
hogyahozzáférésiinterfészeketúgyalakítjákkiabankok,
hogyazzalkellemetlenségetokoznakazazokatigénybevevő
ügyfeleknek,illetveaharmadikfélszolgáltatóknak.Éppen
ezértazMNBanyíltbankolásterjedésénektámogatására,
valamintazakadályokmegszüntetéséreegykomplexcselek-
vésitervetdolgozottki,amelynekkeretébenegyakadályoz-
tatásrólszólóMNB-ajánlástadottki,valamintszektorszintű
vizsgálatottart.Mindazonáltal anyíltbankolásbanrejlőpo-
tenciálteljeskiaknázásáhoztovábbi,főkéntszabványosítási
lépésekisszükségeseklehetnek.
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2. Pénzforgalmi folyamatok

2akereskedelemrőlszóló2005.éviCLXIV.törvény

2.1. AZ ELEKTRONIKUS 
PÉNZFORGALOM FEJLŐDÉSE

2.1.1. Az elektronikus pénzforgalmi 
infrastruktúra fejlődése

2020-ban is jelentős fejlődés jellemezte a hazai elektro-
nikus pénzforgalmi infrastruktúrát, amelyet elsősorban 
a fogyasztói szokások koronavírus-járvány következtében 
történő átalakulása és az azonnali fizetési szolgáltatás 
bevezetése nyomán az elektronikus fizetési lehetőségek 
terjedése, valamint az érintéses technológia további tér-
nyerése fémjelzett.Afizetésikártyásinfrastruktúraterén
jelentőselőrelépésthozottazérintésestechnológiatovábbi
terjedése.2020végénahazaikibocsátású9,9milliókártya
közel92százaléka,azüzembenlévő203ezerPoS-terminál
pedigtöbb,mint98százalékatámogattaazérintésesfize-
tést,amelyértékekrendre7,illetve1százalékpontosemel-
kedéstjeleznekamegelőzőévhezképest.Továbbifejlődést
eredményezettafizetésikártyákelfogadásakapcsánafizikai
kereskedőiésinterneteselfogadóhelyekszámánakrendre
10,illetve29százalékfelettinövekedéseis.Ahazaipénzfor-
galmiszolgáltatókhálózatában2020végén123ezerfizikai

és 24 ezer internetes elfogadóhelyen lehetett kártyával
fizetni.Azinterneteselfogadóhelyekszámánakdinamikus
növekedésemárakorábbiévekbenismegfigyelhetővolt,
ugyanakkortavalyakoronavírus-járványhatásáramegválto-
zófogyasztóiszokásokésezzelpárhuzamosanakülönböző
webáruházakésházhozszállításiszolgáltatásoktérnyerése
méginkábbgyorsítottaafolyamatot.Afizikaikereskedői
elfogadóhelyekesetébenpedigmár aKereskedelmi tör-
vény2azonelőírásáratörténőfelkészülésislátszik,miszerint
2021.január1-tőlmindenonlinepénztárgéphasználatára
kötelezettadózónakbiztosítaniakellazelektronikusfizetés
lehetőségét.Ezutóbbiakártyákmellettmárazazonnali
fizetéselfogadásávalislehetséges,amiakisebbkereske-
dőkszámárasokszempontbólegyszerűbbéshatékonyabb
megoldástisjelenthet.(1.ábra)

A digitalizáció térhódítása az elektronikus fizetések elfo-
gadását támogató infrastruktúra mellett a végfelhasználói 
szolgáltatások tekintetében is megnyilvánult, ezen belül 
számottevően bővült a mobiltárcába regisztrált kártyák 
száma, ami a fogyasztók innovatív megoldásokkal kap-
csolatos nyitottságát jelzi.Amobiltárcákbaregisztráltkár-
tyákszáma2020végénmeghaladtaa815ezret,ezzelaz

1. ábra
A hazai fizetési kártyás elfogadói hálózat és az érintőkártyás technológia fejlődése
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Megjegyzés: A kártyaelfogadói infrastruktúra tekintetében bemutatott adatkörben nem jelenik meg az MNB felé adatszolgáltatási kötelezettség-
gel 2021 elejéig nem rendelkező külföldi szolgáltatók hazai terjeszkedése, ugyanakkor az általuk nyújtott határon átnyúló szolgáltatás okán akár 
több ezer hazai kereskedőnél lehet még kártyaelfogadás. Ezekről az idei évtől kezdődően várhatóan pontosabb információkkal fogunk majd ren-
delkezni.
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arányukazösszesfizetésikártyánbelülátléptea8százalé-
kot,ugyanakkorfontosmegjegyezniaztis,hogyakártya-
kibocsátóintézményekésezaltálazMNBsemrendelkezik
teljeskörűadatokkalezenatérenakapcsolódószolgálatások
komplexitásamiatt.Emellettazinternetenvagycélszoftver
segítségévelhozzáférhetőszámlákarányatekintetébenis
gyorsulóüteműnövekedéslátható.Míg2018-ban,illetve
2019-benrendre1,7és0,9százalékpontosbővüléstörtént
amegelőzőévvégéhezképest,addig2020-ban2,2százalék-
ponttalnőttazarány,amikedvezőhatásazelektronikusan
indítottátutalásokatésezáltalateljeshazaipénzforgalmat
forradalmasítóazonnalifizetésiszolgáltatáskapcsán.Ezzel
azelektronikusútonelérhetőszámlákszáma–vagyisazoké,
amelyekrőlinternetbanki,vagymobilbankialkalmazásból
indíthatóátutalás–azévvégénmeghaladtaa7,8milliót.
Azátutalásokkezdeményezésetekintetébenúttörőmeg-
oldást kínáló,másodlagos számlaazonosítók használatát
lehetővétevőszolgáltatáskereténbelülpedigtöbb,mint
61ezerszámláhozrendeltekmárhozzálegalábbegymo-
bilszámot,e-mailcímet,adóazonosítójeletvagyadószámot
azévvégéig.

Az online pénztárgép használatára kötelezett üzleteket3 
vizsgálva látható, hogy az eddigi évekhez képest is job-
ban, 2019-hez viszonyítva például több, mint kétszer olyan 
gyorsan nőtt a kártyaelfogadási arány, amelyhez 2020 vé-
gén jelentősen hozzájárulhatott a Kereskedelmi törvény 
2021. január 1-jével hatályba lépő módosítására történő 
felkészülés is. Akártyaelfogadásiaránynövekedéseafor-
galmiértékkategóriákszerintivizsgálatalapjánisjóllátható,
ugyanakkortovábbraisérzékelhetőazatendencia,misze-
rintminélnagyobbegyüzletforgalma,annálnagyobbakár-
tyaelfogadásvalószínűsége.Mindazonáltalazüzletekközötti
különbségekegyrecsökkennek.Míg2019-bena16millió
forintévesbevétellelrendelkezőüzletekkevesebb,mint60
százalékavoltkártyaelfogadó,addigezazarány2020-ban
mármegközelítettea70százalékot,100millióforintéves
bevételfelettpedigszintekivételnélkül90százalékfeletti
értékeketlátunk.Aforgalomnövekedésévelpáhuzamosan
ráadásuldinamikusanközelítikisa100százalékot,a10mil-
liárdforintfelettiszegmensekbenpedigstabilantartjákis
azt(2.ábra).Akártyaelfogadásmellettazazonnalifizetésis
megjelentmárnéhányhelyenazüzletekben,ugyanakkoraz
elterjedtségmértékemégalacsony.Azisvalószínűsíthető,
hogyközéptávonakártyaelfogadásmaradafőmegoldás
akiskereskedelemben,ugyanakkorakereskedőkegyrésze,
jellemzőenakisebbforgalmúésköltségérzékenyebbsze-
replőkaszámukraelőnyösebb,átutalásalapúalternatívát

3Üzletekalattnemkizárólagfizikaikerekedőiegységeket,hanemonlinepénztárgéphasználatárakötelezett,szolgáltatóiszektorhoztartozóegyéb
egységeket(pl.vendéglátóipariegység,szálláshely-szolgáltatóegység,szerviz,taxi)isértünk.

4  Tájékoztatásazazonnalifizetésirendszerbenteljesítettfizetésekpénztárgépbentörténőrögzítéséről 

fogjákválasztaniaKereskedelmitörvényelőírásánakvaló
megfeleléskapcsán.Azazonnalifizetésekelfogadásának
támogatásaérdekébenaNemzetiAdó-ésVámhivatalaz
MNBközreműködésévelegyajánlást4dolgozottki,amely
tartalmazzaazazonnalifizetési rendszerreépülőfizetési
megoldásokhasználatávalteljesítettfizetésekpénztárgép-
bentörténőrögzítésérevonatkozóinformációkat.

A 2021. január 1-jével életbe lépő jogszabályi előírás hatá-
sára már 2020 folyamán is jelentősen nőtt azon tranzakci-
ók aránya, amelyeket olyan fizetési helyzetben bonyolítot-
tak le, ahol elérhető a kártyás fizetés.A kötelezőelfogadás
hatásátúgylehetjobbankörüljárni,hamegvizsgáljukkü-
lönakártyaelfogadó,illetveanemkártyaelfogadóadózók
érdekeltségébe tartozóüzletek esetében a lebonyolított
tranzakciókmegoszlását.2020-banazonlinepénztárgép
használatárakötelezettmintegy120ezeradózóközel60
százalékabiztosítottkártyaelfogadástazügyfeleirészére,
aminagyjából 10 százalékpontos előrelépés amegelőző
évhezképest.Ehhezjelentősmértékbenhozzájárultazis,
hogymár2020végénmegkezdődötta2021.január1-jével
hatálybalépőjogszabályielőírásnaktörténőmegfelelésre
valófelkészülés.Mindezekeredményekéntatranzakciók85
százalékakerültlebonyolításraakészpénzmellettkártyás
fizetéstisbiztosítóüzletekben,vagyisajogszabályiváltozás-
naktörténőmegfelelésatranzakcióktovábbi15százalékát
érinti.(3.ábra)

2. ábra
Online pénztárgéppel rendelkező üzletek darabszáma 
forgalmi méretkategóriák szerinti logaritmikus skálán 
és a kártyaelfogadás aránya az egyes kategóriákban
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2.1.2. Az elektronikus pénzforgalmi 
tranzakciók elterjedtsége

A koronavírus-járvány kitörése 2020-ban jelentős hatást 
gyakorolt a hazai pénzforgalmi folyamatokra, ugyanakkor 
számottevő különbségek tapasztalhatók fizetési módon-
ként, jelentős fejlemény azonban, hogy a kártyás vásárlá-
sok száma áttörte az 1 milliárd darabos határt és először 
haladta meg a kártyás vásárlások értéke a készpénzfelvéte-
lekét. Azelektronikusfizetésiforgalomeddigibővülésének
főhúzóerejétjelentőkártyásvásárlásoktranzakciószámának
dinamikusnövekedése–akiskereskedelmitranzakciókszá-
mánakáltalánoscsökkenésévelpárhuzamosan–szignifikáns
lassulástmutatott2020-ban.Akorábbi20százalékkörüli,
illetveafelettiévesnövekedésiütem7százalékramérséklő-
dött,ugyanakkoreziselégvoltahhoz,hogyalebonyolított
fizetésiműveletekszámaáttörjeaz1milliárddaraboshatárt
(4.ábra).Akártyásvásárlásokkapcsánfontoskiemelni,hogy
azérintésestranzakciókesetébenaPIN-kódkötelezőhasz-
nálatáravonatkozólimit–MNBáltalkezdeményezett–15
ezerforintratörténőemeléserendkívülsikereslépésvolt.
Ezazintézkedésishozzájárultahhoz,hogyahazaiszerep-
lőkelfogadóhálózatáhoztartozóPoS-termináloknáltörténő

3. ábra
Kártyaelfogadás statisztikái az online pénztárgépek 
adatbázisa alapján (2020)
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4. ábra
A főbb fizetési műveletek forgalmának alakulása és a forgalom éves változása
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vásárlásokközel95százalékaazérintésestechnológiaalkal-
mazásávalkerültlebonyolításra(1.ábra).Ajárványhelyzet
miattmegemeltlimitpedig–valamennyirelevánstényezőt
mérlegelve–tartósanmegmarad.Mindezekmellettakész-
pénzfelvételekszámaakorábbicsekélymértékűcsökkenés
utántavaly–eddignemlátottmértékben–14százalékkal
esettvissza(4.ábra).Ennekisköszönhetőentavalyfordult
elő először, hogy a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal
akészpénzfelvételeknél(8,2ezermilliárdforint)nagyobb
értékbenbonyolítottaklevásárlásitranzakciókat(8,8ezer
milliárdforint)azügyfelek.

A kártyás tranzakciók mellett az átutalások darabszámának 
növekedési ütemében is lassulás tapasztalható, ugyanak-
kor az azonnali fizetési szolgáltatás indulása is hozzájárult 
ahhoz, hogy ennek mértéke minimális legyen.Akorábbi
évekbentapasztalt jellemzően5-6százalékkörülalakuló

növekedés2020-bankevésselmaradtcsak5százalékalatt
(4.ábra).Ráadásultovábbárnyaljaaképet,hogyazátuta-
lásokonbelülazegyediforinttranzakciókdarabszáma6szá-
zalékfölöttimértékbennőtt,amitacsoportosátutalások1
százalékalattinövekedése,valamintadevizástételekközel
7százalékosvisszaesésehúzottvissza.Akülönbözőfizetési
műveletekforgalmátérintőváltozásokdöntőenakorona-
vírus-járvány kirobbanásának és az azzal párhuzamosan
jelentkező negatív gazdasági hatásoknak, az alkalmazott
korlátozásoknak,illetveennekmenténafogyasztóiszoká-
sokmegváltozásánaktulajdoníthatók.

Az egyes fizetési módok mellett a fizetési helyzetek tekin-
tetében is jelentős változásokat eredményezett a korona-
vírus-járvány kitörése.Afizetésihelyzetekközöttikülönb-
ségeketjólszemléltetikakártyásvásárlásitranzakciók.Míg
afizikaikereskedőknélbelföldönlebonyolítotttranzakciók

5. ábra
Fizetési kártyás vásárlási tranzakciók forgalma és a forgalom éves változása fizetési helyzetenként
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darabszámaesetében4, addig a kártyafizikai jelentétét
nemigénylő,főkéntonlinevásárlásokterén34százalékos
növekedéstörtént.Ezamegelőzőévhezképestrendre13
százalékpontos csökkenést, illetve 2 százalékpontos bő-
vüléstmutatanövekedésiütemben,amihezhozzájárult
a fogyasztóiszokásokkoronavírus-járványkövetkeztében
történőmegváltozásaésezzelpárhuzamosanakülönböző
házhozszállítási szolgáltatások gyors fejlődéseés térnye-
rése,aholsokesetbennemisopcióakészpénzesfizetés.
Mindezekmellettjelentős,53százalékosvisszaeséslátható
afizikaikereskedőknéllebonyolítotttranzakcióktekinteté-
benkülföldön,amiazutazásikorlátozásokraésafogyasz-
tókáltalánosóvatosságimegfontolásairavezethetővissza,
főkéntanyáriszabadságokidőszakáratervezettutazások
tekintetében.Ahatáronátnyúlóinternetesvásárlások,il-
letvepostaiéstelefonosmegrendelésekesetébenazonban
nemmutatkozikolyanjelentősváltozás,atranzakciókda-
rabszámatekintetébenamegelőzőévhezhasonlómódon
tavalyis30százalékfelettibővüléstörtént.Mindezeknek
köszönhetőenazösszesvásárlásitranzakciótöbb,mint18
százalékaakártyafizikaijelentététnemigénylőformákhoz
kötődötttavaly,amiközel4százalékpontoselőrelépéstmu-
tat2019-hezképest.(5.ábra)

A fizetési kártyás vásárlások jelentős része továbbra is az 
50 ezer forint alatti értékkategóriákban összpontosul, ahol 
a kártya fizikai jelenlétét igénylő esetekben szinte kivétel 
nélkül 90 százalék feletti az érintéses technológia haszná-
latának az aránya. Akártyásvásárlásokértékhatárszerinti
megoszlásáttekintve2020-banatranzakciók61százalékát
(653milliódarab)az5ezerforintalatti,80százalékát(850
milliódarab)pediga10ezerforintalattitételektettékki.To-
vábbáaforgalomdöntőrésze,98százaléka,az50ezerforint
alattiszegmensekbenösszpontosult,ésmindössze18mil-
liótranzakcióhaladtamegaz50ezerforintosértékhatárt.
Azérintésesvásárlásokarányaakártyajelenlététigénylő
fizikaivásárlásoknálatranzakciókértékénekemelkedésével
arányosanugyankismértékbencsökken,azonbana2ezer
forintalattikategóriákbanazaránymárjellemzően95szá-
zalékfeletti,továbbáa2és50ezerforintközöttiszegmen-
sekbenisszintekivételnélkülmeghaladjaa90százalékot.Ez
jelentőselőrelépésazegyévvelezelőttiállapothozképest,
amelyhezakoronavírus-járványkitöréseésezzelpárhuza-
mosanafizetésiszokásokmegváltozásamelletthozzájárult
azérintésestranzakciókesetébenaPIN-kódkötelezőhasz-
nálatáravonatkozólimitmáremlítettemeléseis.(6.ábra)

Az online pénztárgépek adatbázisa alapján az eddigi évek-
hez képest is nagyobb mértékben, több mint kétszer gyor-
sabban nőtt tavaly a kártyás fizetések aránya a koronaví-
rus-járvány hatására.Általánosságbanmegfigyelhető,hogy
2020-bankevesebb,deátlagbannagyobbértékűvásárlás
történt,mintaztmegelőzően,azeddigiekhezképestpedig
többszörválasztottákavásárlókakártyásfizetéstazonline
pénztárgépekadataiszerint.összességébenalebonyolított
tranzakciókszáma4milliárdról3,3milliárdra,értékepedig
12,1ezermilliárdforintról11,5ezermilliárdforintraesett
vissza2020-banamegelőzőévhezképest.Mindezekmel-
lett,mígakorábbiévekbenátlagosankörülbelül2száza-
lékponttalnőttakártyásfizetésekaránya,addig2020-ban
közel5százalékpontosnövekedéstörténtatranzakciókda-
rabszámáttekintve.Ennekellenéretovábbraisigaz,hogy
akészpénzalegkedveltebbfizetésimódhazánkban,mivel
atranzakciók77százalékátmégmindigkészpénzzelbonyo-
lították le.Atranzakciókértékétnézvekedvezőbbakép,
ittakártyásfizetésekarányamárelértea40százalékot.
Mindezekmellettazegyébfizetésimódok,mintpéldául
akülönbözőpontgyűjtőkártyák,továbbraiselenyészőrészt
tesznekki.(7.ábra)

6. ábra
A hazai kibocsátású fizetési kártyás vásárlási forgalom 
értékhatár szerinti megoszlása negyedéves bontásban 
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1. keretes írás
A koronavírus-járvány hatásai a fogyasztók fizetési szokásaira 

Akoronavírus-járványjelentősmértékbenbefolyásoltaalakosságifizetésiszokásokalakulását,amitazMNBleg-
újabbfelméréseismegerősít. Apandémiahatásáraalakosságjelentősrészekevesebbszervásárolt,ugyanakkor
jellemzőennagyobbértékben,mintazelőtt,továbbáegyregyakrabbanválasztottaazérintkezésmentesalternatívát
kínálókártyásvagyátutalásosfizetéstakészpénzhelyett.Eztahatásterősítettékakülönbözőkorlátozások,amelyek
afizikaivásárlásihelyzeteketérintették,valamintazonlinerendeléstérhódításaésaházhozszállításiszolgáltatások
gyorsfejlődéseis.

Az MNB 2020 őszén kérdőíves felmérést végzett
alakosságkörébenafizetésiszokásokról,amelynek
keretén belül a koronavírus-járvány fizetési szoká-
sokragyakorolthatásátisfelmérte.Aválaszadók25
százalékajelezte,hogyavírusjelentettekockázatok
miattkevesebbszervásárolt(8.ábra).Afiatalabbkor-
osztályok,illetveamagasabbjövedelműekkörében
nagyobbaránybanjelezték,hogykevesebbetkölte-
nek,amibőlarrakövetkeztethetünk,hogyakorlátozó
intézkedésekbevezetésejobbanérintetteőket.Több
olyanszolgáltatás, illetveszabadidőselfoglaltság is
időlegesenkorlátozásrakerült,amelyet jellemzően
afiatalokvettekigénybe(pl.szabadidőssporttevé-
kenységek,moziklátogatása,éttermekbenésszóra-
kozóhelyekentörténőidőtöltés,plázásvásárlás),ezek
kiesésévelavásárlásokszámaiscsökkent.

Aválaszadókkörülbelülötödegyakrabbanfizetettelektronikusfizetésimódokigénybevételévelakoronavírus-járvány
hatására.A60évalattiakesetébenezazaránykicsitmagasabb,dea60évfelettiekneka10százalékaisgyakrab-
banéltvalamilyenelektronikusalternatívával(9.ábra).AkérdőívesfelméréseredményeösszhangbanvanazMNB
korábbielemzéseivelis,amelyekalapjánjelentősennövekedettazelektronikustranzakciókaránya.Aválaszadók
közelharmadajelezte,hogyahollehetséges,ottkártyávalfizet,továbbáazokközül,akikeddignemakártyásfizetést
részesítettékelőnyben,körülbelül15százalékválaszoltúgy,hogygyakrabbanhasználjaakártyájátavírushelyzet

7. ábra
Az online pénztárgépek adatbázisában szereplő fizetési műveletek számának és értékének aránya az egyes 
fizetési módok szerint (2015–2020)
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8. ábra
A korábbiaknál általában kevesebb alkalommal 
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következtében.A járványhatására tehátvélhetően
olyanügyfelekisazelektronikusfizetéstválasztották,
akikeddignemeztrészesítettékelőnyben.

A60évalattiakcsupán20-25százalékaválaszoltúgy,
hogyatovábbiakbaniscsakkészpénzzelfogfizetni,
ugyanakkoraválaszadóktöbb,mintnegyede(ama-
gasabbjövedelműekfele)jelezte,hogyahollehetett,
ottmáreddigiselektronikusútonfizetett.Ajárvány
következtébena60évalattiválaszadók37százalé-
kanyilatkozottúgy,hogygyakrabbanfogvalamilyen
elektronikusfizetésimódot igénybevenni, továbbá
körülbelül10százalékukválaszoltaazt,hogyhatehe-
ti,akkorkizárólagvalamilyenelektronikusalternatívát
fogválasztani.A60évfelettiekesetébenkisebbaz
elektronikustranzakcióknépszerűsége,deesetükben
iscsupán63százalékválaszoltúgy,hogytovábbrais
csakkészpénzzelfogfizetni.(10.ábra)

összességébentehátelmondható,hogyafizetésimódokarányáttekintveazelektronikusfizetésirántiigénytfelerő-
sítetteajárványügyihelyzet,azazonbancsakhosszabbtávonállapíthatómajdmeg,hogyazaránybanmegfigyelt
növekedésmekkorarészelesztartós.Mindazonáltaltovábbinövekedéstvalószínűsíttöbbtényezőis,ígyakoráb-
biakbanmáremlítetttörvényiszabályozásazonlinepénztárgépeketérintően,amitöbbtízezerújüzletbenteszi
lehetővéavásárlókszámára,hogyakészpénzmellettvalamilyenelektronikusfizetésimódotisigénybevehessenek.
Akérdőívetkitöltők41százalékajelezteazt,hogyhallottmárarról,hogy2021.január1-tőlkötelezővalamilyen
elektronikusfizetésilehetőségetbiztosítaniazonlinepénztárgéppelrendelkezőüzletekben.Mindezekenfelülaz
azonnalifizetés2020.márciusiindulásaótaakártyásfizetésmellettmárazátutalásisvalósalternatívátjelenthet
akészpénzesfizetésekkelszembenalegtöbbfizetésihelyzetben.Akérdőívetkitöltők15százalékanyilatkozottúgy,
hogymármostisgyakrabbanutalazazonnalifizetésbevezetésénekahatására.

9. ábra
A korábbiaknál gyakrabban fizetett inkább 
elektronikus módon készpénz helyett
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10. ábra
Befolyásolta-e tartósan a fizetési szokásokat 
a koronavírus-járvány miatt elrendelt 
veszélyhelyzet?
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11. ábra
Az azonnali fizetés bevezetésének lehetséges 
hatásai
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Ismeri az azonnali fizetést
Már most is gyakrabban utal
A jövőben gyakrabban tervez utalni
A környezetük már gyakrabban utal
A környezetük gyakrabban tervez utalni
Hallott a másodlagos azonosítókról
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2.1.3. A magyar pénzforgalom 
hatékonysága európai összehasonlításban

2020-ban a koronavírus-járvány kirobbanása ellenére is 
javult a hazai pénzforgalom hatékonysága.Ajárványhely-
zetésazannakkövetkeztébenmegváltozófizetésiszokások
nyománerősödöttazelektronikuspénzforgalmiszolgáltatá-
soktérhódítása,illetveezzelpárhuzamosanakészpénzhasz-
nálatvisszaszorulása,amijótékonyanhatottapénzforgalom
hatékonyságátmérőindikátorokalakulásárais.Kedvezően
alakultazátutalásiforgalomGDP-hezviszonyítottaránya,
továbbáalakosságipénzforgalomhatékonyságátjelzőkét
mutató,vagyisavásárlások,valamintaközüzemiésegyéb
szolgáltatásokszámláinakelektronikusfizetéseterénisje-
lentőselőrelépésvolttapasztalható2020-ban.(12.ábra)

Az átutalások összértékének GDP-hez viszonyított arányá-
ban Magyarország továbbra is az Európai Unió élmező-
nyéhez tartozik, ráadásul tavaly javult is a mutató értéke. 
2020-banazátutalásokösszértékénekGDP-hezviszonyított
arányában–akorábbiéveknegatívtrendjétmegtörve–kis-
mértékűjavulástörtént,amifőkéntaGDPkoronavírus-jár-
ványmiattivisszaeséséreésazátutalások–azonnalifizetési
szolgáltatáselérhetővéválásaokán–kitágulófelhasználási
lehetőségeire vezethetővissza (12. ábra).Hazánkennek
amutatónakavonatkozásábantovábbraiselőkelőhelyet
foglalelazEurópaiUniótagországainakrangsorában,rá-
adásulazEgyesültKirályságkiválásávalvárhatóanazuniós
átlagfölé iskerülünkmajd(13.ábra).Amutatókedvező
értékéhezugyanakkorazishozzátartozik,hogyavállalati
szektorfizetésiforgalmánakdöntőtöbbsége–különösen

12. ábra
A magyarországi pénzforgalom fejlettségét jellemző mutatószámok (2013-2020)
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(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.
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Megjegyzés: Adatszolgáltatói javítások miatt eltérések tapasztalhatók a korábban publikált adatoktól.
Forrás: MNB, KSH, EKB, Eurostat
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a jelentősebb vállalatok nagyértékű tranzakciói – átuta-
lásokútjánkerül lebonyolításra,aminagymértékbenfel-
felé húzza az értéket.Mindazonáltal az azonnali fizetési
szolgáltatás elérhetővé válása révén mind a lakossági,
mindavállalatifizetésihelyzetekegyrenagyobbarányá-
ban jelentopciótazátutalás,ami további fejlődéstvetít 
előre.

A vásárlások elektronikus fizetése vonatkozásában Ma-
gyarország továbbra is az Európai Unió középmezőnyé-
ben helyezkedik el, ugyanakkor 2020-ban jelentős javu-
lást értünk el a mutató terén.2020-banmindeneddiginél
nagyobb,közel5százalékpontosnövekedéstörténtavá-
sárlásokelektronikusfizetése tekintetében,ami jelentős
mértékbenakoronavírus-járványkitörésenyománmeg-
változófizetésiszokásokravezethetővissza(12.ábra).Ál-
talánosságbanmegfigyelhető,hogyafogyasztókóvatossági
megfontolásbóltöbbesetbenválasztottákafizikaiérintke-
zéstnemigénylőérintéseskártyásfizetést,amelynekered-
ményekéntazösszeslakosságifogyasztástöbb,mintharma-
dáttetteki2020-banafizetésikártyásvásárlásokértéke(12.
ábra).Hazánkavásárlásokelektronikusfizetésetekinteté-
benkedvezőhelyetfoglalelazEurópaiUniótagországainak
rangsorábanis(14.ábra).Ráadásuldinamikusanközelítünk

a legfejlettebb országokban tapasztalható szinthez, az
EgyesültKirályságEurópaiUnióbóltörténőkiválásávalpe-
digvárhatóanezenatérenismeghaladjukmajdazuniós 
átlagot.

A számlafizetések több, mint kétharmada már valamilyen 
elektronikus fizetési mód alkalmazásával kerül lebonyo-
lításra, ami a különböző számlakibocsátók által elfoga-
dott fizetési módok egyre szélesebb körének, valamint 
a digitalizáció terjedése és a koronavírus-járvány kitörése 
miatt megváltozó fogyasztói szokásoknak tulajdonítható. 
Ugyanazazonnalifizetéselérhetővéválása2020-banjelen-
tősmértékbenmégneméreztettehatásátaszámlafizetések
tekintetében,mindazonáltalegyretöbbszereplővizsgálja
az új szolgáltatásra épülő innovatívmegoldásokban, így
ahazaiQR-kódszabványraalapozottfizetésindításbanés
afizetésikérelembenrejlőlehetőségeket.Azazonnalifize-
tésekindításáraalkalmasQR-kódokalkalmazásakiváltképp
előnyöslehetaköltségérzékenyebbszámlakibocsátókszá-
mára,mivelazátutalásitranzakciókfogadásaabankikon-
díciók alapján jellemzően ingyenes, ellentétben például
akártyásfizetésekfogadásával,vagyapostaicsekkalapú
megoldással,amelyeknélrendszerintforgalomarányosdíjak
kerülnekérvényesítésre.Amegoldás implementálásához

13. ábra
Az átutalások összértékének GDP-hez viszonyított 
aránya az európai országokban (2019)
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Megjegyzés: Az Európai Unió átlaga még tartalmazza az Egyesült 
Királyságot. Továbbá módszertani eltérések és árfolyamváltási ténye-
zők miatt a magyar adat eltér a 12. ábrán szereplő értéktől.
Forrás: EKB és Eurostat adatok alapján MNB szerkesztés

14. ábra
Vásárlások bankkártyás fizetésének aránya az éves 
lakossági fogyasztáshoz képest az európai 
országokban (2019)
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Megjegyzés: Az Európai Unió átlaga még tartalmazza az Egyesült 
Királyságot. Továbbá módszertani eltérések és árfolyamváltási ténye-
zők miatt a magyar adat eltér a 12. ábrán szereplő értéktől.
Forrás: EKB és Eurostat adatok alapján MNB szerkesztés
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ráadásulazesetektöbbségébenjelentősebbfejlesztésekre
sincsfeltétlenülszükség.Aszámlakibocsátószolgáltatóknak
mindenneműpénzforgalmijellegűengedélyésakáregyéb
partnerekbevonásanélkülislehetőségükvanaszámlafi-
zetésiadatokattartalmazóQR-kódelhelyezéséreazelekt-
ronikusvagypapíralapúszámlákon,amelynekalapjánaz
ügyfelekegyszerűenéskényelmesenindíthatnakpéldául
amobilbankialkalmazásukbanaQR-kódbeszkennelésével
azonnali fizetési tranzakciót.AzMNB szabványát5 alapul
véve egyszerűen – akár a bankok vagy bármilyen más
szolgáltatóközreműködésenélkül–generálhatóbármely
számlakibocsátóáltalolyanQR-kód,amelytartalmazzaaz
azonnalifizetésindításáhozszükségesösszesfizetésiadatot
éslehetővétesziatranzakcióegyszerűazonosítását.Afi-
zetési kérelempedig a komplexebbesetekben jelenthet
nagysegítségetafolyamatokautomatizálásában.Ezeknek
amegoldásoknakalétjogosultságátigazoljaazis,hogyafo-
gyasztókadigitalizációterjedésévelegyreinkábbelőnyben
részesítikazelektronikusfizetésimegoldásokalkalmazását
aszámlafizetésekesetébenis,amiakészpénzestranzakciók
visszaszorulásáteredményezi.Márazelőzőévekbenislát-
szott,hogyacsoportosbeszedéséspostaifizetésikártyás
csekkbefizetésmellettrohamosanterjednekazegyébelekt-
ronikusfizetésiformák,ígyfőkéntazonlinekártyásvásár-
lásraépülőmegoldások,azonbantavalytovábbgyorsította
afolyamatotakoronavírus-járványkitöréseis.

2.2. AZ ELEKTRONIKUS 
PÉNZFORGALOM KÖLTSÉGE

2.2.1. Árazási trendek

Az elektronikus pénzforgalom további fejlődéséhez elen-
gedhetetlen a csomagárazás széleskörű elterjedése.Azúj
ésinnovatívelektronikusfizetésimódok,ígyazazonnalifi-
zetésreépülővégfelhasználóiszolgáltatásokelterjedéséhez
kiemeltenszükségesazátutalásokkedvező,nemzetközijó
gyakorlatnak ismegfelelő, csomagalapúárazása.Fontos,
hogyminden bank kínálatában legyen olyan,mérsékelt
áronelérhető,bárki számára igénybevehetőszámlacso-
mag,amelykülöntranzakciósdíjaknélkül teszi lehetővé
azonnalifizetésekindítását.Ennekacélnakajelentőségétaz
MNB2020-banvezetőikörlevélbenishangsúlyoztaaszektor
számára,2021-benpedigszéleskörűelemzéstfogkészíte-
niazügyfeleknekkiküldöttbankidíjkimutatásokalapján,
amelyeknekasegítségévelrészletesésátfogóképkapható
azügyfeleketérintődíjakról,azoktípusairólésmegoszlá-
sáról, valamint ezzel párhuzamosan a fizetési szokások-
ról.Azelemzéseredményeialapjánláthatóváválik,hogy

5  ÚtmutatóazazonnalifizetésirendszerbenalkalmazandóQR-kódosadatbevitelimódravonatkozóan

esetlegesenmelyterületekenésmilyenegyébbeavatko-
zásokralehetmégszükségakívántcéleléréseérdekében.

A banki díjkimutatások 2019 utolsó 5 hónapjának adatai 
alapján az látható, hogy az ügyfelek többsége még igen 
kevés tranzakciót kezdeményez elektronikus úton, tehát 
jelentős tér van a fejlődésre.Afizetésiszámlávalrendelkező
ügyfelekközelkétharmadahavonta6-nálkevesebbelekt-
ronikustranzakciót indít,amelybenbennevannakakár-
tyásfizetésekésazátutalások is.Azügyfelekmindössze
22százalékatekinthetőezenatéren,vagyisazelektroni-
kustranzaktálásszempontjábólaktívnak,mivelcsakennél
akörnélfigyelhetőmeg15-néltöbbelektronikustranzakció
indításaegyhónapban.Ahazaielektronikuspénzforgalom
továbbifejlődéseszempontjábólazlenneakívánatos,ha
legalábbazügyfelekfeleesetébensikerülneelérniazaktív
státuszt.Ugyanakkorebbennagyszerepevanazárazásnak
is,amelyegyelőrecsakafizetésikártyástranzakciókattá-
mogatjaszéleskörben.(15.ábra)

Jelenleg az ügyfelek – a mérsékelt számban lebonyolított 
elektronikus tranzakciók ellenére is – magas havidíjakat 
fizetnek. Az elektronikus tranzakciók számának további
növekedéséheznagybanhozzájárulhatazazonnalifizetési
rendszer,ésazarraépülőinnovatívszolgáltatásokbeveze-
téseis,ugyanakkorazMNBfelméréseialapjánazügyfelek-
nekaszolgáltatásfolyamatoselérhetősége,atranzakciók
feldolgozási sebessége, illetve a biztonságmellett az új
szolgáltatásokárazása iskiemelkedőenfontos.2019-ben
azügyfelek60százalékamáramostanialacsonytranzak-
ciószámokmellettis1000forintnáltöbbetfizetetthavonta

15. ábra
Lakossági ügyfelek megoszlása az elektronikus 
tranzakciók használati gyakorisága szerint
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aszámlavezetésértésazelektronikuspénzforgalmiszolgál-
tatásokért.Majdnemfélmillióügyfél–azelektronikusan
kiemelkedőenaktívak–haviátlagköltségepedigelériaz5
ezerforintot,amiévesszintenmár60ezerforintotjelent.
2019-benazösszesügyfélátlagköltsége1600forintvolt,
mígazonügyfelekátlagköltsége,akiklegalábbegyátutalást
végeztek2ezerforintkörülalakult.(16.ábra)

Az elektronikus fizetések és ezen belül is kiemelten az 
azonnali fizetési rendszerre épülő szolgáltatások támoga-
tása érdekében elengedhetetlen az olyan, csomagalapú 
árazásra épülő számlatermékek széleskörű bevezetése és 
elterjesztése, amelyek – a fizetési kártyákhoz hasonló mó-
don – az átutalási tranzakciók esetében sem alkalmaznak 
közvetlen tranzakciós díjakat. Mígacsomagalapúárazásra
épülőszámlatermékeknélazelektronikustranzakciószám
jelentősszámúbővüléseesetébensemkeletkeznénekext-
raköltségekazügyfelekoldalán,addigajelenlegelterjedt
számlacsomagokesetébenafizetettdíjakakáratöbbszö-
rösükreisnőhetnek.Éppenezértelengedhetetlenateljes
bankszektorszintjénacsomagárazáselőmozdítása,ésaz
ügyfelekminélszélesebbkörénekáttereléseilyenszámla-
csomagokba.Ezegyébkéntakészpénzesforgalompoten-
ciálisanelektronizálhatómértékeokánabankokérdekétis
szolgálja,továbbáa20ezerforintalattiátutalásokesetében

6  https://alk.mnb.hu/fogyasztoknak/alkalmazasok/szvp
7azEurópaiParlamentésaTanács2014/92/EUirányelve(2014.július23.)afizetésiszámlákhozkapcsolódódíjakösszehasonlíthatóságáról,afize-
tésiszámlaváltásárólésazalapszintűfizetésiszámlanyitásáról,illetvehasználatáról

márapénzügyi tranzakciós illetéksem lehetakadályozó
tényező,mivelannakeltörlésévelabankokszámáranem
keletkezikatranzakcióértékévelarányosköltségazátuta-
lásokezenkörében.

Az ügyfelek informáltságának javításával és körültekintő 
számlacsomag-választással akár rövid távon is csökken-
hetnének a lakossági ügyfelek egy részének pénzforgalmi 
költségei. Apénzforgalmitermékekésazazokhozkapcso-
lódóköltségekminéljobbátláthatóságánakmegteremtése,
valamintapénzügyitudatosságerősítéseisfontostényező
azelektronikusfizetésekelterjedésénektámogatásatekinte-
tében.Amellett,hogyfontosakínálatioldalonazolyanára-
zásimegoldásokkialakítása,amelyeknemgátoljákamagas
tranzakciósdíjakkalazelektronikusfizetésekminélnagyobb
térnyerését,mástényezőketisfigyelembekellvenni.Ennek
menténkiemeltenlényegeselematranszparenciamegte-
remtéseazárazásban,illetveazügyfelekmegfelelőtájékoz-
tatása,hiszenmárajelenlegiárazásiszerkezetbenisszámos
ügyféllenneképescsökkenteniapénzforgalmiköltségeit
egyesetlegesszámlacsomag-váltással,akárbankonbelül
is,vagyadottesetbenegymásikbankkínálatábanelérhető
számlatermékretörténőáttéréssel.Ahaviátlagosköltségek
eloszlásátalebonyolítottelektronikustranzakciószámfügg-
vényébennézve jól látható,hogyvannakolyanügyfelek,
akikközeltizenhatszorolyanmagashaviköltségetfizetnek,
mintegyhozzájukhasonlótranzaktálásiszokásokkalrendel-
kezőmásikügyfél.Alebonyolítotttranzakciószámszerinti
csoportokmindegyikéreigaz,hogyabbanvanlegalábbegy
olyanügyfél,akinektöbb,mintkilencszerakkoraazátla-
goshaviköltsége,mintegyugyanabbaacsoportbatartozó
másikügyfélnek.Acsoportokmediánjátviszonyításialap-
nakvéveismindegyikcsoportbanvanlegalábbegyolyan
ügyfél,akinekháromszorakkoraaköltsége,mintacsoport
mediánértéke(17.ábra).Mindezekmellettacsomagalapú
árazásravalószéleskörűáttérésazátláthatóságerősítése
szempontjábóliskedvezőlenne,mivelazügyfelekajelenle-
gikonstrukciókesetébenajelentőseneltérőköltségszerke-
zetekokánmégazMNBBankszámlaválasztóprogramja6és
aFizetésiszámlairányelv7alapjánkötelezőenelkészítendő
díjjegyzékmellettissokszornehézhelyzetbenvannakaz
összehasonlításkapcsán.Előrelépéstjelentazévesrend-
szerességgelküldöttdíjkimutatás,amiazonbansokszorcsak
körülményesenérhetőel,illetvenehezenértelmezhetőaz
ügyfelekszámára.

16. ábra
Ügyfelek megoszlása az átlagos havi pénzforgalmi 
költségeik szerint
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2.2.2. Pénzforgalmi szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó bevételek

A hazai szereplők pénzforgalmi szolgáltatásokból szár-
mazó bevételei 2020-ban a rendkívüli körülmények hatá-
sára visszaestek az előző évhez képest, ugyanakkor az is 
látható, hogy az átutalások árazása a tranzakciókat sújtó 
tételek miatt továbbra is kedvezőtlen az ügyfelek szem-
szögéből.Amagyarországipénzforgalmiszolgáltatók554
milliárdforintbevételtrealizáltak2020-ban,ami3,5száza-
lékkal,20milliárdforinttalkevesebb,mintazelőzőévben.
Acsökkenésnagymértékbenakoronavírus-járványkitöré-
séreésezzelpárhuzamosantöbbfizetésimódforgalmának,
ígytöbbekközöttakészpénzfelvételeknekavisszaesésére
voltvisszavezethető.Akészpénzfelvételekhezkapcsolódó
bevételekmajd9milliárdforinttalcsökkentek.Ugyanakkor
továbbrais jellemző,hogyabevételeknagyrészét,közel
27százalékátazátutalásokhozkapcsolódótételekalkotják
(18.ábra),amelyekatöbbifizetésimóddalellentétbenkis
mértékbenugyan,de1,5 százalékkalnőttek is 2019-hez
képest.Ezisalátámasztja,hogymégmindignemmegfe-
lelőapénzforgalmiszolgáltatókárazásigyakorlata,mivel
többségébentovábbraistranzakciónkéntidíjakkalsújtjákaz
átutalásiműveleteket,amikedvezőtlenazügyfelekszem-
szögébőlésnemösztönziahasználatot.

Összeségében a magyarországi pénzforgalmi szolgáltatók 
kártyaelfogadásból származó bevételei is csökkentek, 
ugyanakkor kedvezőtlen hatásként jelentkezett, hogy 
ezen belül a kisebb kereskedők terhei forgalomarányosan 
növekedtek.Ahazaipénzforgalmiszolgáltatókkártyaelfo-
gadásbólszármazóbevételei,amelyekakereskedőkolda-
lánköltségkéntjelentkeznek,némilegcsökkentek2019-hez
viszonyítva.2020-banamegelőzőévhezképestmért,nem
sokkal1százalékalatticsökkenéseredményeként50mil-
liárdforintotrealizáltak.Figyelembevéve,hogyösszessé-
gébenközel12százalékkalbővültazérintettkereskedők
teljesfizetésikártyásforgalma,adíjbevételekcsökkenése
nagyban támogathatja az elektronikus pénzforgalom to-
vábbifejlődését.Ugyanakkorkedvezőtlenfejlemény,hogy
a legkisebb,1millió forintalattinegyedéveskártyás for-
galommalrendelkezőkereskedőkesetébenapénzforgalmi
szolgáltatókkereskedőktőlszármazóbevételeinekarányaaz
érintettkereskedőkkártyásfizetésiforgalmáhozviszonyítva
jelentősmértékben,2,1-ről2,7százalékranövekedett,ami
szignifikánsvisszalépéstjelent(19.ábra).Mindazonáltaleh-
hezhozzájárultazis,hogyebbenakategóriában93száza-
lékkalnőttekaPoS-terminálokhozkapcsolódóanbeszedett

17. ábra
Ügyfelek átlagos havi költségeinek eloszlása 
a lebonyolított elektronikus tranzakciószám 
függvényében
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18. ábra
A pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
bevételek megoszlása (2020)
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díjbevételek,aminekegyjelentősrészeegyszeridíjkéntako-
ronavírus-járványhatásáramegváltozófogyasztóifizetési
szokásokratörténőreagálás,illetveaKereskedelmitörvényt
érintőjogszabályváltozásravalófelkészülésmiattiújeszkö-
zökbeszerzéséhezéstelepítéséhezkapcsolódhatott.Amel-
lettviszont,hogy2020végénazelőzőévvégéhezképest
közel7ezer,1millióforintotnemmeghaladónegyedéves
forgalommalrendelkezőkereskedővelvolttöbb,azáltaluk
lebonyolítottévesforgalom8,3százalékkalcsökkent.

2.3. AZ ELEKTRONIKUS 
PÉNZFORGALOM MEGBÍZHATÓSÁGA

2.3.1. Pénzforgalmi jogszabályoknak való 
megfelelés

A 2020-as pénzforgalmi ellenőrzések alapján a vizsgált 
pénzforgalmi szolgáltatók működése általánosságban 

8apénzforgalomlebonyolításárólszóló35/2017.(XII.14.)MNBrendelet

megfelelő, ugyanakkor a vizsgálatok többségében hiá-
nyosságok kerültek feltárásra. 2020-ban34pénzforgalmi
ellenőrzésieljárásindultés31kerültlezárásra.Azévsorán
kiküldöttvizsgálati jelentések88 jogszabályi rendelkezés
megsértéséttartalmazták,ahatározatbavagyfigyelmeztető
levélbefoglalthatóságidöntésekpedig40intézkedéstírtak
elő.AzMNBhatározataibankétpénzforgalmiszolgáltatónál
összesen75millióforintbírságkerültkiszabásra,további
egyesetbenpedig2,2millió forintosbírságadódottegy
korábbiévihatározatbanelőírt intézkedés teljesítésének
elmulasztásamiatt.(20.ábra)

A pénzforgalmi ellenőrzések tapasztalata szerint leg-
gyakrabban a beérkező fizetési műveletek összegének 
haladéktalan jóváírására vonatkozó szabályokat sértet-
ték meg.2020-banapénzforgalmiMNB-rendelet8fizetési
műveletekhaladéktalanjóváírásáravonatkozóelőírásához
kapcsolódottamegállapítások28százaléka(21.ábra).En-
neka jogsértésnekakövetkeztébenazügyfelekazonnali
rendelkezésilehetőségearészükrebeérkezőösszegekfelett
nembiztosított,amiadottesetbenlikviditásiproblémákat
iseredményezhet.Akésedelmesenvagyhibásanteljesített
fizetésimegbízásokesetenkéntugyanzavarták,deösszessé-
gébennemveszélyeztettékazügyfelekfizetésiforgalmának
akiszámíthatóságát.Anemhaladéktalanjóváírás2020-ban
kiemelten a devizás fizetésiműveleteket érintette. Ezen
jogsértéstöbbnyirearravoltvisszavezethető,hogyapénz-
forgalmiszolgáltatónemjegyzettfolyamatosanárfolyamot
anyitvatartásasorán,ígyazárfolyamravalóvárakozáskés-
leltetteafizetésiműveletjóváírását.Ahaladéktalanjóváírási
kötelezettségmegszegésétazMNBtovábbraisszigorúan
bíráljael,mivelatechnológiafejlettségiszintjeajogszabály
megjelenéseótanagyságrendekkelgyorsabbfeldolgozást
tesz lehetővéabankirendszerekben.Ennek jegyébenaz
MNBabankszektorjogszabályimegfelelőségénektámoga-
tásáraazévsoránegyajánlástbocsátottkiahaladéktalan
jóváírássalkapcsolatoselvárásaivonatkozásában.

19. ábra
A bevételek aránya a kártyás fizetési forgalomhoz 
viszonyítva a kereskedők negyedéves kártyás 
forgalma szerinti kategóriákban (2013-2020)

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

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

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

% %

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



MAGYAR NEMZETI BANK

FIZETÉSI RENDSZER JELENTÉS • 2021. JÚLIUS24

2. keretes írás
MNB-ajánlás a haladéktalan jóváírásról

Megjelentafizetésiműveletösszegénekakedvezményezettfizetésiszámlájántörténőhaladéktalanjóváírásáról
szólóMNB-ajánlás,amibiztosítja,hogyazügyfelekazMNBelvárásánakmegfelelőenrendelkezhessenekasaját
számlájukonjóváírásrakerülőösszegekkel,segítvea likviditásmindenkorikiszámíthatóságátésmenedzselését.
ApénzforgalmiMNB-rendeletültetteátazújpénzforgalmiirányelv(PSD2)fizetésiműveleteklebonyolítására(pl.
ateljesítésihatáridőkre,akamatszámításszempontjábólirányadóértéknapokalkalmazására)vonatkozórendel-
kezéseit.ApénzforgalmiMNB-rendeletaPSD2-benfoglaltrendelkezésnyománelőírja,hogyakedvezményezett
pénzforgalmiszolgáltatójaafizetésiműveletösszegénekasajátszámláján(pl.valamelyikközpontibanknálvagymás
pénzforgalmiszolgáltatónálvezetettún.nostroszámláján)történőjóváírásátkövetőenkötelesafizetésiművelet
összegéthaladéktalanuljóváírniakedvezményezettfizetésiszámlájánúgy,hogyazzalakedvezményezettazonnal
rendelkeznitudjon.

20. ábra
Az MNB által elvégzett pénzforgalmi ellenőrzések főbb adatai* (2018-2020)
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Bírságok összege

8,88,8

106,1106,1

5,05,0

130,8130,8
2,22,2

75,075,0

Megjegyzés: Az ábra adatai tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők a jogszabályi megfelelést tükröző tendenciák elemzésére alkalmas idősoros ada-
toknak. Az egyes éveket érintő megállapítások száma nagyban függ pl. a pénzforgalmi ellenőrzések számától, az egy vizsgálatra jutó átlagos megál-
lapítások száma pedig az ellenőrzött intézmények típusától (potenciálisan mennyi egy adott eljárásban a vizsgálható jogszabályhelyek száma).
*  Az ábra az éves áthúzódásokat figyelembe véve mutatja be a pénzforgalmi ellenőrzések eredményeinek adatait, ahol az adott évhez a tárgyévben 

kiküldött vizsgálati jelentésben foglalt megállapítások és a tárgyévben lezárt eljárások tartoznak, függetlenül az eljárás megindításának évétől.
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UgyanakkoraPSD2,ésennekmegfelelőenapénzforgalmiMNB-rendeletsemhatározzamegahaladéktalanság
fogalmát,azazaztareálisanelvárhatóidőtartamot,amelyenbelülakedvezményezettpénzforgalmiszolgáltatójának
afizetésiműveletösszegéttovábbifizetésimegbízásokkezdeményezésecéljábólakedvezményezettfizetésiszám-
lájánelérhetővékelltennie.ErretekintettelazMNBindokoltnaklátta,hogyahaladéktalanjóváírásidőtartamára
vonatkozóelvárásaitajánlásformájábanfogalmazzameg.Atechnológiaifejlődésrévénmegjelenőújmegoldásoknak
köszönhetőenazelektronikusfizetésekegyrejelentősebbaránytképviselnekafizetésiforgalomban,továbbáaz
azonnalielszámolásbevezetésévellehetővéválikazátutalássaltörténőfizetésolyanidőkritikusfizetésihelyzetek-
benis,amelyekeseténkülönösenfontos,hogyazátutalásösszegeegymaximáliskéntmeghatározottidőtartamon
belülkerüljönjóváírásraakedvezményezettfizetésiszámláján.AzajánláskiadásávalazMNBfizetésiszámlántör-
ténőhaladéktalanjóváírásravonatkozóelvárásaiegyértelműéstranszparensmódonrögzítésrekerülnek,ezáltalis
támogatvaapénzforgalmiszolgáltatónkéntegységesügyfélélményt.

Azajánlásbanahaladéktalanjóváírásbefejezésénekidőtartamáravonatkozóelvárásokazazonnaliátutalásonkívüli
egyébfizetésiműveletekeseténazelmúltévekfelügyeletiellenőrzésénektapasztalataialapjánazegyespénzforgalmi
szolgáltatóknálmegfigyelhetőjóváírásiidőtartamokbólkerültekkialakításra.ÍgypéldáulaBankköziKlíringRendszer
(BKR)napközbenielszámolásimódjakeretébenteljesülőfizetésiműveleteketakedvezményezettpénzforgalmiszol-
gáltatójaazajánlásbanrögzítettfeltételekbekövetkezésétkövető30percenbelülkötelesjóváírniakedvezményezett
fizetésiszámláján.Azazonnaliátutalásoknálpedigahaladéktalanjóváírásrarendelkezésreálló1másodpercnyi
időtartamelsősorbanazidőkritikusfizetésihelyzetekfigyelembevételévelkerültmeghatározásra.Afizetésiművelet
összegénekakedvezményezettfizetésiszámlájántörténőhaladéktalanjóváírásárólszóló10/2020.(VII.6.)számú
MNB-ajánlásalkalmazásátazMNB2020.október31-tőlvárjaelapénzforgalmiszolgáltatóktól.

9apénzforgalmiszolgáltatásnyújtásárólszóló2009.éviLXXXV.törvény

Jelentősebb hibaforrás volt még a keretszerződés formai és 
tartalmi követelményeire, módosítására, megszüntetésére, 
illetve a keretszerződés megkötését megelőző tájékoztatás-
ra vonatkozó előírások megsértése.Azévsoránfeltárthiá-
nyosságokjelentősarányakötődöttaPénzforgalmitörvény9 
megsértéséhez.Ajogsértésekleginkábbafizetésiműveletek
helyesbítéséhez,illetveafelelősségiéskárviselésiszabá-
lyokkeretszerződésbenvalórögzítéséhezkapcsolódtak(21.
ábra).AzMNBszámárafontos,hogyakkorisfellépjen,ha
aPénzforgalmitörvénybenfoglaltelőírásokhozképestake-
retszerződésbenolyantöbbletkövetelményttalál,amely-
nekarögzítésévelapénzforgalmiszolgáltatóajogszabály
adtalehetőségenfelüliseltudjautasítaniügyfelefizetési
műveletetérintőpanaszát.Akeretszerződés módosítására
vonatkozójogsértéstipikusesete,amikorapénzforgalmi
szolgáltatónemadlegalábbkéthónapotarra,hogyügy-
feleimeghozhassák az egyoldalú szerződésmódosítással
kapcsolatosdöntésüket. Ennekaz időszaknakaz a célja,
hogyafogyasztókésmikrovállalkozásokakeretszerződés
pénzforgalmiszolgáltatóáltaliegyoldalúmódosításáról(pl.
díjemelésről) kellőidőbenértesüljenek.Ezáltalpedigele-
gendőidőálljonarendelkezésükreaváltozássalkapcsola-
tosálláspontjuk(amódosításelfogadásavagyaszerződés
díjmentesfelmondása) kialakításához.

21. ábra
A pénzforgalmi ellenőrzések során azonosított főbb 
hibatípusok aránya (2018-2020)
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Az egyéb jogsértések köre idén tovább szélesedett, új 
elemként jelentkezett az erős ügyfélhitelesítés szabálya-
inak a megsértése. A 2020-ban kiküldött jelentésekben
előszörkerültmegállapításraazerősügyfélhitelesítésszabá-
lyainakmegsértése,amitöbbségébenacélrarendeltinter-
fészrevonatkozókötelezettségekésrendkívüliintézkedések
megsértésérevonatkozott.Azerősügyfélhitelesítéskörében
azSCAr.10előírásátközvetettenérintőVeszélyhelyzetitör-
vény11megsértésétértékelteazMNBalegsúlyosabbnak.
Egypénzforgalmiszolgáltatóazerősügyfélhitelesítésalkal-
mazásátnemmellőztea15ezerforintotmegnemhaladó
értékűérintésesfizetéseknél.Mindezráadásulazügyfelek
széleskörétérintette,ígyajogsértésmegszüntetésérevaló
kötelezésentúlbírságiskiszabásrakerült.

Az azonnali átutaláshoz kapcsolódó szektorvizsgálat alap-
ján nem volt jelentős probléma az indulást követő időszak-
ban. Azazonnalifizetésirendszerelérhetővéválásakoraz
egészszektortérintőcélvizsgálatottartottazMNB.Azel-
lenőrzésfókuszábaazazonnalifizetésirendszerműködésé-
neklegfontosabbszabályaikerültek,ésmintegy3,6millió
azonnalifizetésimegbízásadatailettekmegvizsgálva.Ennek
kereténbelülafizetőfélpénzforgalmiszolgáltatójánakolda-
lárólaztellenőrizteazMNB,hogybiztosítja-eazintézmény
afizetésimegbízás5másodpercalattiteljesítését.Akedvez-
ményezettfélpénzforgalmiszolgáltatójánakoldalárólpedig
azt,hogyhaladéktalanulésolymódonküldi-eelafizetési
műveletteljesítéséről,vagyannakvisszautasításárólszóló

10aBizottság(EU)2018/389felhatalmazásonalapulórendelete(2017.november27.)az(EU)2015/2366európaiparlamentiéstanácsiirányelvnek
az erős ügyfélhitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok
tekintetébentörténőkiegészítéséről

11aveszélyhelyzetmegszűnésévelösszefüggőátmenetiszabályokrólésajárványügyikészültségrőlszóló2020.éviLVIII.törvény

tájékoztatását,hogyaz5másodpercenbelülmegérkezzen
afizetőfélpénzforgalmiszolgáltatójához.Azelvégzett26
vizsgálatból10esetbenszületettösszesen24megállapítás,
ugyanakkorbírságkiszabásáraegyetlenesetbensemkerült
sor.Részbenazellenőrzésekhatására,részbenettőlfügget-
lenül–aproaktívanelvégzettfejlesztésekkövetkeztében
–ahibásan,jogsértőmódonteljesítettfizetésimegbízások
arányaazinduláskorsemtúlmagasszintrőlazévvégére
továbbmérséklődött.

2.3.2. Pénzforgalmi visszaélések

A kártyakibocsátói oldalon továbbra is elenyésző a visz-
szaélések forgalomhoz viszonyított aránya, az erős 
ügyfélhitelesítés szélesebb körű alkalmazása ráadásul 
további pozitív fejleményeket hozhat. Ugyanakibocsátói
oldalonkismértékbennövekedettafizetésikártyásvissza-
élésekszámaésértékeazelőzőévhezképest,aforgalom-
hozviszonyítottarányuknemváltozott,ígyaztovábbrais
elenyésző.A2020-banfelmerült72ezervisszaélésésaz
ezekkelokozott1,5milliárdforintoskárakártyásforgalom
1századszázalékátsemtesziki(22.ábra).Mindazonáltal
továbbraisjellemző,hogyavisszaélésekdöntőhányada,
mintegy90százaléka,akártyafizikaijelenlététnemigénylő,
főkéntinternetesvásárlásitranzakciókatérintette,továbbá
meghatározó többségük, közel 91 százalékuk, változatla-
nulahatáronátnyúlóforgalomhozkapcsolódott.Jelentős
előrelépésthozhat,hogymárazonlinetranzakcióknál is

22. ábra
Visszaélések számának és az okozott kár értékének az alakulása, illetve ezek aránya a kártyakibocsátó bankok 
oldalán az összes fizetési kártyás forgalomhoz képest  (2010-2020)
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alkalmazni kell azerősügyfélhitelesítést, amely csakva-
lamilyen,a jogszabálybanmeghatározottkivételi szabály
eseténmellőzhető.Ezaztjelenti,hogyinternetesfizetés-
nélönmagábanakártyaadatainak,vagyazoknakésegy
SMS-esmegerősítőkódnakamegadásamárnemfogadható
el2021.január1-től.Azismeret,birtoklás,illetvebiológiai
tulajdonságkategóriákközüllegalábbkettőalkalmazandóaz
ügyfélhitelesítéssikerességéhez.Akivételiszabályokalkal-
mazásávalpedigegyjóldefiniált,biztonságoskeretrendszer
menténnyerhetőcsakmentességezalól.

Habár a kártyakibocsátói oldalon növekedett a tényle-
gesen leírt kár értéke, a jogszabályi háttér még mindig 
a fogyasztóknak kedvez, a kártyaelfogadói oldalon pedig 
jelentős kárcsökkenés látható.2020-banmintegy44száza-
lékkalnövekedettakártyaikibocsátóioldalonténylegesen
leírtkárértéke12,átlépvea2,2milliárdforintot,ugyanakkor
afogyasztóknakkedvezőjogszabályiháttérnekköszönhető-
enakártyakibocsátóioldalonleírtösszeskármindössze10
százalékátkellettakártyabirtokosoknakviselniük(23.ábra).
Akártyaelfogadóioldalonpedigközel44százalékkalesett
visszaaténylegesenleírtkárértéke13amegelőzőévhezké-
pest,ígyaz243millióforintalattmaradt.

Az elektronikus pénzforgalomban azonosított, nem fizetési 
kártyákhoz kötődő sikeres visszaélések száma és értéke 
– az előző évhez képesti nagyobb mértékű növekedés el-
lenére – továbbra is elhanyagolható a teljes átutalási forga-
lomhoz képest.Habárnagyobbmértékűnövekedéstörtént
anemfizetésikártyákhozkötődőelektronikusvisszaélések
terén,azonbanezkifejezettenalacsonybázisrólindul,illetve

12Akibocsátóioldalonleírtkárösszegeeltérhetafelmerültkárösszegétőlegyestételekrendezésénekkésőbbiidőszakratörténőáthúzódásamiatt.
13Azelfogadóioldalonleírtkárösszegeeltérhetafelmerültkárösszegétőlegyestételekrendezésénekkésőbbiidőszakratörténőáthúzódásamiatt.

azátutalásiforgalomhozviszonyítottarányegyhelyiértékkel
mégakártyákesetébenlátottviszonyszámnáliskedvezőbb
képetmutat(24.ábra).Azegyébelektronikusvisszaélések
egyjelentősebbcsoportjaráadásulelsősorbannemispénz-
forgalmieredetű,azaznemazügyfelekérzékenyfizetési
adatainakamegszerzéséhez,illetveaszámlájukhoztörté-
nőhozzáféréshez,hanemapszichológiaimanipulációhoz
ésmegtévesztéshezkötődik.Ezbeleillikanemzetközitren-
dekbeis,amelyekhezrendkívülsoktényező,többekközött
adigitalizációrohamosterjedéseishozzájárul,ígyahazai
folyamatokkapcsánkikellemelni,hogyazoknemköthetők
direktmódonazazonnalifizetésiszolgáltatásindulásához.

24. ábra
Egyéb elektronikus visszaélések számának és az okozott kár értékének az alakulása, illetve ezek aránya az 
átutalási forgalomhoz viszonyítva (2012-2020)
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23. ábra
Fizetési kártyás visszaélések kapcsán leírt kár 
a kibocsátói és az elfogadói oldalon (2020)
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2.3.3. A pénzforgalmi szolgáltatóknál 
jelentkező üzemzavarok tapasztalatai

Némileg csökkent 2020-ban a pénzforgalmi üzemzavarok 
száma a bankszektorban, így az esetszám a pénzforgalmi 
szolgáltatók számához, illetve a pénzügyi infrastruktúra 
összetettségéhez viszonyítva továbbra is alacsony. Azelőző
évikedvezőtrendfolytatódott,ismétcsökkentahitelintéze-
tekáltaljelentettüzemzavarokszáma,2020-banösszesen
29 hitelintézet 490 incidenséről kapott adatszolgáltatást
azMNB.Azévsoránazüzemzavarokbekövetkezésétőlaz
elhárításukigmértátlagosidőtartam18óra23percvolt,
amiközel6órávalhosszabba2019-benmértnél.AzMNB
részéremegküldöttincidensjelentésekalapjánazüzemza-
varoktúlnyomótöbbségétabankokmégazügyfelekjelzése
előttészlelték,ugyanakkorazincidensekbekövetkezéseés
észleléseközöttelteltidőközel8órávalnőttazelőzőévhez
képest,átlagosan11ésfélórátkitéve.Figyelembevéveaz
üzemzavarokidőtartamát,apénzforgalombanbetöltöttsze-
repükalapjánlegjelentősebb10hazaibanklátszólagjobban
menedzselteazincidenseketaszektoregyébszereplőinél.
(25.ábra)

A bejelentett üzemzavarok számának csökkenése a legtöbb 
banki szolgáltatás esetében megfigyelhető.Folytatvaameg-
előzőidőszakoktrendjeit,továbbcsökkentabankköziforint-
ésdevizaátutalásokkalkapcsolatbanjelentettüzemzavarok

száma,amiáltalánosanigazaBKR-ésVIBER-tételek,valamint
adevizástranzakciókesetébenis.Ahibákjelentősrészétto-
vábbraisakülönbözőhálózatiproblémákokozták,amiössz-
hangbanállazzal,hogyafizetésikártyákhozésazATM-ekhez
köthetőüzletifolyamatokmegfelelőműködéséheztöbbegy-
mástólfüggetlenszereplő(pl.kártyatársaságok,kereskedők,
hitelintézetek,távközlésicégek)összehangolttevékenysége
szükséges.Mindezekmellett2020-bana100órátmeghala-
dóüzemzavarokszámavisszaemelkedetta2018-asszintre,
ugyanakkorahibákakorábbiidőszakoktóleltérőennemti-
pizálhatóak.2018-bana100órátmeghaladóüzemzavarok
száma13,2019-ben7,2020-ban15volt.(26.ábra)

Az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is az internetbanki 
rendszerekhez kapcsolódott a legtöbb pénzforgalmi inci-
dens. Azelektronikusbankiügyfélcsatornákat,vagyisazin-
ternetbankot,homevagyofficebankot,mobilbankot,illetve
callcentertérintőincidensekateljesesetszámközel50szá-
zalékátadták,ráadásulaszámukbővültisamegelőzőévhez
képest,bárviszonylagalacsonyabbütemben.Míg2019-ben
201,addig2020-ban240esetjelentkezettebbenakategó-
riában.Ezekameghibásodásokazügyfeleketleginkábbaz
átutalásokkezdeményezésében,aszámlaforgalomlekérde-
zésében,illetveegyébmobilbankiszolgáltatásokigénybevé-
telébenkorlátozták.Alejelentetthibáklegnagyobbrészeaz
üzemeltetéshez,anemmegfelelőenelvégzettkarbantartá-
sokhozésakülsőszolgáltatókhozvoltköthető.

25. ábra
A pénzforgalmi szolgáltatóknál jelentkező 
üzemzavarok esetszámának és időtartamának 
megoszlása tevékenységenként, kiemelve a 10 
legjelentősebb pénzforgalmi szolgáltató adatait (2020)
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26. ábra
A pénzforgalmi szolgáltatóknál jelentkező 
üzemzavarok esetszámának és időtartamának 
megoszlása, illetve a megoszlás változása 
tevékenységenként (2019-2020)
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Az azonnali fizetési rendszert érintő üzemzavarok új elem-
ként jelentek meg 2020-ban, az esetszám ebben a kate-
góriában 31 volt.Azazonnalifizetésselkapcsolatban je-
lentkező hibaokok döntően az új rendszerek indulására
jellemzőgyermekbetegségekbőladódtak,ugyanakkoraz
egész év vonatkozásában némiképp csökkenő ütemben

voltakjelen.Ajellemzőhibaforrásokataspeciáliskarakterek
kezelésihibája,amásfolyamatokbólátgyűrűzőproblémák,
azadatközpontikarbantartásoknemvártkövetkezményei
miattileállások,valamintakatasztrófa-helyreállításitervek
aktualizálásaeredményezte.
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3. Fizetési- és értékpapír-infrastruktúrák

A pénzforgalom, valamint a pénzügyi infrastruktúrák meg-
bízható és hatékony működése elengedhetetlen ahhoz, hogy 
a reálgazdasági és pénzügyi tranzakciók megvalósuljanak. 
Ajegybankivagykereskedelmibankiszámlapénzbentörté-
nőfizetések,valamintazértékpapírokkalésegyébpénzügyi
eszközökkelvégrehajtottügyleteklebonyolításáhozolyanköz-
pontirendszerekrevanszükség,amelyekbiztosítjákatranz-
akciókelszámolásátéskiegyenlítését.AVIBERazMNBáltal
üzemeltetettvalósidejűbruttókiegyenlítésirendszer,amely
elsősorbanarésztvevőiegymásközötti,valamintazokügy-
feleinagyösszegűpénz-éstőkepiacitranzakcióinak,illetve
akapcsolódópénzügyiinfrastruktúrák(BKR,KELER-csoport,
CLS)elszámolásánakkiegyenlítéséreszolgál.ABKRaGIRo
Zrt.(GIRo)általműködtetett,főkéntalakosságésvállalatok

kisösszegű fizetéseit elszámoló bruttó fizetési rendszer,
amelynekháromelszámolásimódjaazazonnalielszámolás,
anapközbenielszámolásésazéjszakaielszámolás.Abank-
kártyás tranzakciók elszámolása a kártyatársaságok (Visa,
MasterCard)nemzetközirendszereiben,mígapostaifizeté-
simódokéjellemzőenaPostaElszámolóKözpontban(PEK)
történik.AKELER-csoporttagjai,vagyisaközpontiértéktár
(KELER)ésaközpontiszerződőfél(KELERKSZF),értékpapír-
elszámolásiés-kiegyenlítésiszolgáltatástvégeznek,valamint
nyilvántartjákahazaikibocsátásúértékpapírokat.ACLSaCLS
Bankáltalműködtetettnemzetközidevizakiegyenlítésirend-
szer,amelytöbbdevizábantörténőfizetés-fizetés-ellenében
(PvP)mechanizmusonalapulésadevizakiegyenlítésikocká-
zatokkiküszöbölésétteszilehetővé.(27.ábra)

27. ábra
A hazai pénzügyi infrastruktúra áttekintő ábrája (2020)
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Pénzforgalom milliárd forintban
Felvigyázott rendszerek

3

1 A BKR éjszakai elszámolási platformja
2 A BKR napközbeni elszámolási platformja
3 A BKR azonnali elszámolás platformja
4 A bankon belüli tételeket (on-us) nem tartalmazza
5 A teljes forgalomnak csak a bankközi része kerül elszámolásra a kártyatársasági rendszerekben
*https://www.posta.hu/static/internet/download/MP_Eves_jelentes_2019_1202.pdf
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FIZETÉSI RENDSZEREK

3.1. VIBER

3.1.1. Aktualitások

2020-ban a VIBER-forgalom értéke 11 százalékkal nőtt, 
míg a tételszám lényegében nem változott 2019-hez ké-
pest. 2020-banaforgalommeghaladtaaz1600ezermilliárd
forintot,amelyazelmúltévtizedlegnagyobbévesforgal-
mánakbizonyult.Szezonálisanösszevetveazelőzőévvel,
aforgalomértékénekésdarabszámánakbővüléseelsősor-
ban2020elsőnégyhónapjábanvolt jelentős, amelyhez

hozzájárulhatott a koronavírus-járvány hatásáramegnö-
vekedettpiacivolatilitás.Azértékbelinövekedésfőkéntaz
(egyhetes)jegybanki-éspreferenciálisbetételhelyezések-
nek,valamintabankközitételeknekköszönhető.Aforgalom
értékéneknagyfokúemelkedésekövetkeztébenegytranzak-
cióátlagosértékeaVIBER-ben1évleforgásaalattmintegy
83millióforinttalnőtt,amielsősorbana10milliárdforintnál
nagyobbértékűtranzakciókatérintette.(30.ábra)

Adatlap

28. ábra
A VIBER-ben kiegyenlített tranzakciószám és -érték (2016-2020)
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29. ábra
A VIBER teljes rendelkezésre állási mutatójának havi alakulása (baloldali ábra), illetve a teljes 
szolgáltatáskiesések előfordulása és hossza percben kifejezve (jobboldali ábra) (2018-2020)
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3.1.2. Kockázatok

A VIBER 2020-ban magas megbízhatósággal üzemelt, az 
előző évhez képest kismértékben csökkent a szolgáltatás 
ellátásának kockázata a teljes szolgáltatáskiesések14 inci-
densidejének rövidülése miatt, és a járványhelyzet követ-
keztében bevezetett, távolról történő üzemeltetés sem 
okozott problémát a szolgáltatásban. AVIBERegészévben
stabilanműködött,aVIBER-résztvevőkcsakpárnap szembe-
sültekrövidideigtartóteljesszolgáltatáskieséssel,összesen
130percben.AVIBERrendelkezésreállása5hónapbanesett
100százalékalá,ebbőlazelőzőévhezhasonlóanmindösz-
szeegyhónapbannemteljesítetteafelvigyázóielvárásként
rögzített99,7százalékot.Pozitívum,hogyateljeskiesések
összesítettincidensidejeazelőzőévhezképest35százalék-
ponttalcsökkent,háromesetbenhaladtameganegyed-
órát,a leghosszabbkieséspedig56percesvolt.A teljes
szolgáltatáskiesések incidensidejénekközel feléthálózati
hibaokozta,illetvenagyobbaránybanfordultmégelőte-
lekommunikációsésszoftvereshibais.AzévsoránaVIBER-t
isérintőincidensekmiattkétalkalommaltörténtazMNBké-
résére60percesbankköziüzemidő-hosszabbítás.(29.ábra)

14teljesszolgáltatáskiesés:azMNB-benbekövetkezettincidensaVIBERrendelkezésreállásátcsökkenti
15Alikviditásmenedzseléshezkapcsolódórészleteselemzéstlásda3.4.Likviditásafizetésirendszerekbencíműfejezetben.
16KELER-tésaGIRo-t,mintpénzügyiinfrastruktúraszolgáltatótnemidesorolva.

2020-ban az elszámolási és kiegyenlítési kockázat alacsony 
volt a VIBER-ben.15 AVIBER-résztvevőknéljelentkezőinci-
denseknyomonkövetéseapotenciálisanmásrésztvevőkre
átgyűrűzőlikviditásihatásmiattlényeges,mivelmegnövel-
hetiarendszerbenazelszámolásiéskiegyenlítésikockáza-
tot.Incidenseseténugyanisazérintettrésztvevőnemtud
tranzakciótküldenimásoknak,akiknélígyabejövőtételek
finanszírozóhatásacsökkenhet.2020-banajárványhelyzet
ellenérenemnövekedettarésztvevőkáltalokozottelszá-
molásiéskiegyenlítésikockázat,mivelazelőzőévhezképest
közelnegyedévelcsökkentaVIBER-hezkapcsolódórészt-
vevőiincidensekszáma.2020-ban7résztvevőjelentettbe
problémát14alkalommal,azonbancsakazesetekfelében
kellett elkerülőmegoldással a SWIFT helyettGIRoHálón
keresztülbenyújtaniafizetésimegbízásokat.Arésztvevői
hibák70százalékátSWIFT-problémaokozta,atöbbiesetben
arésztvevőkbelsőrendszereibenadódotttechnikaigond.
2020-banrésztvevői16problémamiattnemtörténtüzem-
idő-hosszabbításaVIBER-ben.

30. ábra
A VIBER-forgalom értékének, átlagos tranzakcióértékének (baloldali ábra) és darabszámának (jobboldali ábra) 
alakulása éves összehasonlításban (2019-2020)
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3.2. BKR

Adatlap

31. ábra
A BKR-ben elszámolt tranzakciószám és -érték (2016-2020)
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32. ábra
Az éjszakai (baloldali ábra), napközbeni (jobboldali ábra) és azonnali (alsó ábra) elszámolást érintő 
incidensek hatása a rendelkezésre állásra (2018-2020)
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3.2.1. Aktualitások

A BKR három platformján az összforgalom17 értéke 7, té-
telszáma pedig 3 százalékkal növekedett az előző évhez 
képest. A tranzakciók platformok közötti megoszlása jelen-
tősen megváltozott, mivel 2020. március 2-ától elindult az 
azonnali elszámolás.Azazonnalielszámolásbevezetésével,
vagyisa10millióforintalattiátutalásokdöntőtöbbségének
átterelődésekövetkeztébenanapközbenielszámolásfor-
galmánaktételszáma35,mígértéke5százalékkalcsökkent.
Azéjszakaielszámolásforgalmánakértéke10százalékkal
nőtt,tételszámapedigaligváltozott.Ezutóbbiforgalomnö-
vekedésaMagyarÁllamkincstáráltalelszámolttranzakciók
bővülésérevezethetővisszaajárványhelyzetkövetkeztében
megnövekedettállamikiutalásokmiatt.2020-banaBKR-
forgalomtranzakciószámának45százalékátanapközbeni
elszámolásbanbonyolítottákle,afennmaradórészenpedig
hasonlóaránybanosztozottazazonnaliéséjszakaielszámo-
lás.ÉrtékbenaBKR-forgalomjelentősrésze,83százaléka
anapközbenielszámolásban,11százalékaazazonnaliel-
számolásban,6százalékapedigazéjszakaielszámolásban
teljesült.(33.ábra)

17ABKResetébenaforgalmiadatoknálaklíringtranzakciókatjelenítjükmeg.

2020. szeptember 1-től lehetővé vált a nem azonnali fel-
dolgozási kötelezettég alá tartozó tételek beküldése is az 
azonnali elszámolásba. A szolgáltatás szélesítése legin-
kábbavállalatikötegelttranzakciókatérintette,amelynek
következtébenabankokmáranapközbeniésazazonnali
elszámolástisválaszthatjáküzletpolitikájukfüggvényében
ezekteljesítésére.Annakérdekében,hogyazazonnalielszá-
molásbanagyakrantöbbezertételtistartalmazóvállalati
kötegekpármásodpercalattneárasszákelafogadórészt-
vevőket(akedvezményezettioldalt),abankoknakegyelőre
felkellbontaniukazokatésfogadóbankonkéntmásodper-
cenként csak egy tranzakciót továbbíthatnak a központi
infrastruktúra felé. A fizetési kérelmek minél szélesebb
körben történő használatát pedig a 2020 novemberétől
bevezetettún.GIRoFixszolgáltatássegíti.Ezenkeresztül
nemcsakaBKRrésztvevők,hanemegyébszerződöttügy-
felek is benyújthatnak kötegelt fizetési kérelmeket azok
egyeditranzakciókkátörténőfelbontásanélkül.AGIRoFix
szolgáltatásakötegeketszétbontja,egyedifizetésikérelmek-
kéalakítjaátésafogadófélterheltségének–fogadásikapa-
citásának–függvényébennyújtjabeazazonnalielszámo- 
lásba.

33. ábra
A BKR egyes platformjain lebonyolított tranzakciós forgalom megoszlása (2020)
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3. keretes írás
Adatvezérelt kockázatelemzés

3.2.2. Kockázatok

2020-ban a BKR mindhárom elszámolása magas megbíz-
hatósággal, biztonságosan üzemelt. A járványhelyzet kö-
vetkeztében bevezetett, távolról történő és telephelyek 
közötti megosztott üzemeltetés nem okozott problémát 
a szolgáltatásban. AGIRo2019.július1-jénélesítetteaz
azonnalielszámolásközponti infrastruktúráját,ami2020
márciusától érhető el az ügyféltételek feldolgozásához
ésazóta ismegbízhatóanműködik.Arendszer2020-ban
is megállás nélkül, folyamatosan üzemelt, a résztvevők
mindössze2alkalommaléscsakrövidideigszembesültek
kisebbszolgáltatásiproblémával.Ennekkövetkeztébenaz
azonnalielszámolásrendelkezésreállásaegyhónapbanma-
radtcsakalattaaGIRoáltalüzletszabályzatbanvállalt99,9
százaléknak(32.ábra).Azincidenseketakülsőszolgáltató
felelősségébetartozóismertszoftverhiba–amelyetrövid
időnbelülkiisjavítottak–,illetveüzemeltetőihibaokozta.
AműködéselsőévénektapasztalataialapjánaGIRoésaz
MNBközösenbeazonosítottpárolyanterületet,amelyek
hatékonyságajavítandó,ésamelyekhezkapcsolódóanen-
nekmegfelelőintézkedésitervkészült.ABKRnapközbeni

elszámolásaisstabilanműködik,amitjólszemléltet,hogy
teljes kiesésnek számító incidens2020-banmindössze6
naponfordultelő,ésazévi2543ciklusbólcsak15ciklus
elszámolásábanokoztakkésedelmet.Azincidensekkövet-
keztébenaBKRnapközbenielszámolásánakrendelkezés-
reállásimutatója4hónapbanesettafelvigyázóielvárás-
kéntrögzített99,8százalékalá.Azelőzőévhezviszonyítva
aszolgáltatásellátásánakkockázatakismértékbennöveke-
dett(32.ábra).2020februárjábanrealizálódottazutóbbi
évekleghosszabbincidense,amelytöbb,mint7óránke-
resztülálltfenn,és8cikluselszámolásátérintette.Ateljes
szolgáltatáskiesésekincidensidejénektöbbségétkülsőszol-
gáltatófelelősségébesorolhatószoftverhibaokozta. ABKR
éjszakaielszámolásábanaszolgáltatásellátásánakkockázata
2020-banazelőzőévekhezhasonlóantovábbraisalacsony
volt,2019-hezképestkismértékbencsökkentis.Az éjszakai
elszámolásstabilanműködik,arésztvevőkegyalkalommal
szembesültekazévsoránkisebbüzemzavarral,amelynek
következtébenarendelkezésreállásimutatóegyhónapban
avállaltszolgáltatásiszintaláesett(32.ábra).Azincidens
az éjszakai elszámolás szoftverének hibás működésére 
világítottrá.

Apénzügyiinfrastruktúrákfelvigyázásaterénújüzletianalitikaimegoldásokkerültekbevezetésre,amelyeksegítsé-
gévelhatékonyfelügyeleti,monitoringéskoraifigyelmeztetőmodellekfejlesztéseváltlehetővé.Lezárulta2018-ban
elindultFelvigyázóiMonitoringRendszer(FMR)fúziósprojekt,amelynekcéljaameglévőpénzforgalmiadatvagyon
felhasználásávalvalidációsriportokkészítése,egyinteraktívriportfelület létrehozása, illetveegyelőrejelző-mo-
delllétrehozásavolt.AlétrejöttalkalmazáslehetővétesziazMNBáltalelőírtbankiadatszolgáltatásokkontrollját
apénzügyiinfrastruktúrákbanlebonyolítottforgalomalapján.Emellettazegyedibankiszintűbontásraalkalmas
interaktívriportfelületazonnalihelyzetképetadegybankfizetésirendszerbenbetöltöttszerepéről.Ariportfelüle-
tenaVIBERforgalmiéslikviditásiadataimellettazegyedibankiértékpapír-fedezetekrefókuszálómutatókishelyet
kaptak.Ezzelmegvalósultapénzforgalomközelvalósidejűmonitorozása.Azalkalmazásemellettkiegészítésreke-
rültabankiadatszolgáltatásokalapjánapénzforgalomhozkapcsolódóvisszaélésekrevonatkozódómutatókkalis.
Továbbákialakításrakerültazelsőolyanpénzforgalmialapokonnyugvókoraifigyelmeztetőrendszer,amelyképes
bankiturbulenciákatprognosztizálni.Akomplexmatematikaimodellben7indikátorcsomagautomatikusanfrissül
ésjelzi,haapénzforgalombanvalamelyszereplőnélamegszokottóleltérőviselkedésvankialakulóban.Hátralévő
feladatamodellfinomhangolásaésamodellműködésévelkapcsolatostapasztalatszerzés.AzFMRmellettazazonnali
fizetésirendszerindulásaisszámosújszerűanalitikaimegoldásthozottmagával,ígyalikviditásifolyamatokauto-
matizáltriportoksegítségévelfolyamatosannyomonkövethetőek.Ezeksegítségévelpéldáulegyautomatizáltheti
riportmindenmunkaszünetiidőszakotmegelőzőestebemutatja,hogyazegyesrendszertagokmekkoralikviditással
készülnekadotthétvégéreazazonnalielszámolásban.
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3.3. CLS

3.3.1. Aktualitások

2020-ban 7 százalékkal bővült a CLS forintforgalma, to-
vábbá az év elején meglévő 26-ról az év során 31-re nőtt 
azon CLS-tagok száma, amelyek a nemzetközi forinttranz-
akcióikat a CLS-en keresztül bonyolítják.Míg2019-benösz-
szesenközel183ezermilliárdforint,addig2020-ban196
ezermilliárdforintértékűforintügyletfordultmeganem-
zetközibankközidevizaügyletek lebonyolításáraalapított
CLS-rendszerben. Ez forgalmi napokra lebontva rendre
741, illetve779milliárdforintosátlagosértéketjelentett
azelmúltkétévben.Ateljesforgalombővülése7százalék
volt,anapiátlagosforgalomemelkedésepedig,a2020-as
évötteltöbbforintforgalminapjamiatt,5százalékottettki.
2020fontosfejleményevolt,hogyaforintügyleteketaCLS
útjánteljesítőközvetlenCLS-tagokközülújabbötszerep-
lődöntöttarról,hogyaforintlábbalrendelkezőbankközi
devizaügyleteit a CLS-rendszeren keresztül egyenlíti ki.

ACLS-forintkiegyenlítésbebelépettszereplőkszámaazév
végére31-reemelkedett,mígaCLS-rendszertagokszáma
azévvégén74volt.AlétszámbővüléshatásaaCLSforint-
forgalmáracsupán2020negyediknegyedévérelettigazán
intenzív.Előretekintveazlátszik,hogyazújbelépőkjelen-
tősemelkedéstfognakhozniaCLSforintforgalmában,2021
elsőnegyedévébenaforgalombővülésütemeelértea85
százalékot.(34.ábra)

3.3.2. Kockázatok

A CLS-forgalom bővülése a járványhelyzet ellenére stabil 
működési biztonság mellett ment végbe. ACLSegészévben
100százalékosrendelkezésreállásmellettnyújtottaaszol-
gáltatását.Atranzakciókteljesítéséhezforintlikviditástnyúj-
tó5magyarországinostroszámlátvezetőbankazév252
elszámolásinapjánakreggelifolyamataisoránmindössze3
naponalkalmazottanormálműködéshezképestelkerülő

Adatlap

34. ábra
A CLS-rendszerben kiegyenlített napi bruttó forintforgalom, illetve az ehhez kapcsolódóan VIBER-ben 
kiegyenlített napi nettó forintforgalom (2016. február - 2021. február)
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megoldástaVIBER-ben.VIBER-incidensnemakadályozta
aCLSfelétörténőbe-éskifizetésekteljesítését.Abankokés
azMNBeljárásrendjeimindenesetbenjólvizsgáztak2020
soránis.

3.4. LIKVIDITÁS A FIZETÉSI 
RENDSZEREKBEN

AVIBERésBKRfizetésirendszereklikviditásáraalapvetően
azonostényezőkhatnak,amelyekváltozásamindkétrend-
szertésazokrésztvevőitegyarántérinti.ABKRnapközbeni
éséjszakaielszámolásánakteljesítéseaVIBER-bentörténik,
aminekkövetkeztébenarésztvevőkaVIBER-benésaBKR
éjszakaiésnapközbenielszámolásábanugyanaztalikviditást
–azMNB-nélvezetettfizetésiszámlaegyenleget,valamint
azMNBjavárazároltértékpapírállományellenébenkapott
napközbenihitelkeretet–használjákafizetésiforgalomle-
bonyolítására.ABKRazonnalielszámolásaesetébennem
aVIBER-bentörténikateljesítés.Arésztvevőknekazazon-
nalielszámoláshozafedezetetelőzetesenkellelhelyezniük
azMNBáltalvezetetttechnikaigyűjtőszámlára,amelynek
megfelelőenazMNBmegbízásábólaGIRotartjanyilván
arésztvevőnkéntiazonnaliteljesítésiszámlaegyenlegeket.
Ennekmértékétnövelni,vagycsökkentenialebonyolított
forgalmonkívülaVIBER-benlévő likviditásterhére,vagy
annakjaváraazonnaliátvezetéssellehet.AVIBERüzemide-
jénkívülpedigjegybankihitelnyújtásrévén,vagyisazMNB
javárazároltértékpapírállományalapjánnyújtottazonnali
hitellelbővíthetőafedezet.

3.4.1. Likviditást befolyásoló tényezők

2020-ban a fizetési rendszer résztvevők likviditását a jegy-
banki eszköztár módosítása is támogatta a koronavírus 
miatt is megnövekedett és volatilisebb fizetési forgalmuk 
lebonyolításában. AlikviditásszintjeaVIBER-ben2020-ban
300milliárdforinttal2800milliárdrabővült.Akötelezőtar-
talékráta nagysága nem változott, azonban a VIBER-ben
tartott fizetésiszámla-egyenlegszintje2019-hezképest75
milliárdforinttalcsökkent,amiaBKRazonnalielszámolásá-
nakazonnaliteljesítésiszámlaegyenlegébecsatornázódott

át.Akoronavírus-járványokoztapiaciturbulenciakezelése
érdekébenazMNBalikviditásnövelésecéljábólazMNB
javárajelzálogbaadottnagyvállalatikövetelésekkelbővítet-
teazelfogadhatófedezetekkörét.Anapközbenihitelkeret
azéveleji2000-2100milliárdforintról2800-3100milliárd
forintrabővült2020másodiknegyedévére,majdévvégére
2400-2500milliárdforintonstabilizálódott (35.ábra).Azá-
rolt értékpapír-fedezetek összetétele kismértékbenmó-
dosult.Mígazállampapírokrészarányaazeddigjellemző
szintenmaradt(70százalék),addigajelzáloglevelekésaz
NHPkapcsánbefogadottKKV-hitelekösszesítettrészaránya
visszaesett(27-ről20százalékra)anagyvállalatihitelekjavá-
ra(36.ábra).AVIBER-résztvevőkpotenciálislikviditásának
kétharmadátteszikiarésztvevőkmérlegébenlévőopcio-
nálisanzároltathatóértékpapír-állomány,ígynagymértékű
likviditásipufferállrendelkezésükrefizetésiforgalmukle-
bonyolításához.Azároltathatóértékpapír-állományszintje
a2019végi7200-7300milliárdrólmintegy7800milliárd
forintra bővült 2020 áprilisára,majd 7000-7500milliárd
forintossávbanstabilizálódott(35.ábra).

35. ábra
A VIBER-résztvevők számlaegyenlegének, 
likviditásának, potenciális likviditásának és 
forgalmának alakulása (2018-2020)
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A BKR azonnali elszámolásának indulása nem okozott fenn-
akadást likviditáskezelési szempontból a résztvevőknél, és 
azóta is jól kezelik a forgalom lebonyolításához szükséges 
likviditást.ABKRazonnalielszámolásbanlévőszámlaegyen-
legetarésztvevőkmárciusbanóvatosságiszempontbólma-
gasabbszintreállítottákbe(105-156milliárdforint),amely
nyártólkezdődőenaforgalmitapasztalatokalapján89-95
milliárdforintracsökkent.AVIBERüzemidejénkívülilikvi-
ditásbővítésreazonnalihitelfolyósítás révénkerülhetsor
arésztvevőkazonnalihitelkereténekaterhére.Arésztvevők
napközbenihitelkeretüknekátlagosan90százalékátviszik
átazazonnalihitelkeretbe–fennmaradórészétazéjszakai
elszámolásbanhasználjákfel–, ígyannakszintjeleköveti
aVIBER-benrendelkezésreállónapközbenihitelkeretvál-
tozását.Akezdeti2500-3000milliárdforintosszintjúniustól
stabilizálódott,amásodikfélévben2000-2500milliárdforint
környékénmozgott.(37.ábra)

36. ábra
A zárolt értékpapír-állomány és a pénzforgalmi célra fordítható hitelkeret-állomány aránya* (baloldali ábra) és 
a zárolt értékpapír-állomány összetételének megoszlása (jobboldali ábra) (2018-2020)
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* pénzforgalmi célra fordítható hitelkeret viszonyítva a teljes zárolt (KKV-hitelek nélkül számított) értékpapír-fedezethez

37.ábra
Azonnali elszámolás forgalma és likviditása (2020. 
március - 2021. február)
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Megjegyzés: VIBER üzemidőben az azonnali elszámolás likviditása kb. 
10 százalékkal magasabb szinten áll, mivel akkor a napközbeni hitelke-
retet lehet igénybe venni (MÁK, MNB, OFSZ, TransferWise nélkül).
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3.4.2. A VIBER és a BKR résztvevőinek likviditáskezelése

VIBER

A fizetési rendszer résztvevői megnövekedett forgalmuk 
teljesítéséhez 2020-ban hatékonyan menedzselték likvi-
ditásukat a VIBER-ben. 2020-ban a VIBER-forgalom nö-
vekedésenaponbelülszintemindenidősávbanjellemző,
emiattazátlagos tételnagyságaz idősávok többségében
nőtt.MígaVIBER-forgalomértékének60 százaléka9:00
és15:00közöttteljesült,addigtételszámának70százaléka
már11:00-igelindításrakerült.AVIBER-résztvevőknagyobb
értékű tételei az előző évekhez hasonlóan változatlanul
akésődélutániésestiórákbanteljesültek,anapiVIBER-
forgalomegyjelentősrészepedigtovábbraisaVIBER-zárás
előttiutolsóórábankerültlebonyolításra.Érdekesség,hogy
akoronavírus-járványelsőhónapjaibankorábbanindították
tranzakcióikatarésztvevők,májustólkezdődőenpedigaté-
telmenesztéskésőbbretolódott.Azévutolsónegyedévé-
benegyrekésőbbteljesítettéktranzakcióikat,ebbenazidő-
szakban10-15százalékoskésőbbretolódásfigyelhetőmeg 
(38.és39.ábra).

38. ábra
A VIBER-forgalom értékének és átlagos tranzakciónagyságának (baloldali ábra), valamint darabszámának 
(jobboldali ábra) alakulása napon belül, óránkénti bontásban (2020)
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39. ábra
VIBER forgalom időzítésének alakulása 
(meghatározott időpillanatig a forgalom értékének 
hány százaléka teljesült napon belül) (2018-2020)
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A fizetési rendszer résztvevői a VIBER-ben a hitelkeretü-
ket az előző évhez hasonló mértékben, de rövidebb ideig 
használták. Arésztvevőktöbbségeszámlaegyenlegeterhére
képesteljesíteniVIBER-forgalmát,ígyamaximálishitelke-
retkihasználtság(MHKK)rendszerszintentovábbraisala-
csony(5-17százalék)és2019-hezképestérdembennem
változott.AVIBER-résztvevőkahitelkeretük30százalékát
aktívan,akártöbbóránátishasználták,afelettimértékben
viszontcsakrelatíverövidideig(1-15percig).összességében

ahitelkerethasználataazelőzőévhezképestátlagosan30
perccelrövidült,ígynapontanemsokkaltöbb,mint2órán
áthasználtákeztazeszközt.Anaponbelülmaximálisanfel-
használthitelkeretösszegekátlagosértékekismértékben(5
milliárdforinttal)nőttazelőzőévhezviszonyítva.Azéves
viselkedésimintázatokategynaposidőablakravetítvelátha-
tó,hogyateljesüzemidőbennőttahitelkeretigénybevétele
azelőzőévhezképest,alegnagyobbmértékben7:00órától
10:00-ig.(40.ábra)

40. ábra
A napközbeni hitelkeret felhasználásának napon belüli értéke és átlagos napi időtartama a VIBER-ben  
(baloldali ábra), illetve a napon belül maximálisan felhasznált hitelkeret átlagos értéke (jobboldali ábra)  
(2018-2020)
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Napközbeni hitelkeret felhasználásának átlagos 
napi idtartama – Mind (kivéve MNB) (bal tengely)

Napközbeni hitelkeret felhasználásának átlagos
napi időtartama - Hazai bank (bal tengely)

Napközbeni hitelkeret felhasználásának átlagos
napi időtartama - Fióktelep (bal tengely)

Napon belül maximálisan felhasznált hitelkeret
összegek átlagos értéke

2018 2019 2020

A rendszerben lévő bőséges likviditás következményeként 
továbbra is csak a VIBER-tranzakciók nagyon alacsony 
része kerül fedezethiány miatt sorba állításra, amelynek 
a számossága az előző évhez képest jelentősen csökkent, 
azonban a sorban eltöltött átlagos idő minimálisan nőtt. 
Folytatvaakorábbiévektendenciáit40százalékkalcsökkent
asorbanállótranzakciókszáma,összességébenaVIBER-
tranzakciókegyezrelékesemkerültsorbaállításra(összesen
1411darab).Alegtöbbsorbanállástazaktívlikviditásme-
nedzsmentet folytató,magas hitelkeret-kihasználtsággal
üzemelőrésztvevőkokozzák.Amunkanapokmintegyfelénél
fordultcsakelősorbanállás,amiszinténjelentősjavulás

a korábbi években jellemző80-90 százalékosmértékhez
képest.Atételekátlagosan1óra15percetálltaksorban,
mindössze8perccelhosszabbideig,mint2019-ben.Lénye-
gesenhosszabb,3órátmeghaladósorbanállások iselő-
fordultak,ezekazesetekazonbanszámosságukbanelenyé-
szőek.MivelezenrésztvevőkVIBER-forgalmaalacsony,így
hosszabbsorbanállásuknemnöveltemegazelszámolási
éskiegyenlítésikockázatotarendszerben,másrésztvevők
számáranemokoztaklikviditásinehézséget.Naponbelül
asorbanállásjellemzőenaVIBERnyitásátólszámítottelső
két-háromórábanelkezdődöttésatranzakcióklegkésőbb
13:00-igkikerültekasorból.(41.ábra)
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BKR napközbeni és éjszakai elszámolás

2020-ban a napközbeni elszámolási ciklusok forgalma 
kiegyenlített volt, rendszerszinten és egyedi résztvevői 
szinten is bőséges volt a likviditás, így az elszámolási és 
kiegyenlítési kockázat alacsony maradt. 2019-hezképest
szinteazösszesciklusösszesítettértékbeliforgalmakisebb
volt(a2.és10.cikluskivételével)azazonnalielszámolás
bevezetésénekahatására.A legnagyobbértékbeliforga-
lomaz1.,a8.ésa9.ciklusbanfigyelhetőmeg(42.ábra).
Anapközbenielszámolásban14:00-raáltalábanaforgalom
értékénektöbb,mint60százalékabonyolódikle,azutolsó

ciklusbanaforgalomkevesebb,mint10százalékakerülel-
számolásra.(43.ábra).Anapközbenielszámolásterhelési
forgalmának teljesítése a VIBER-ben történik. 2020-ban
ateljes,adottpillanatbanaVIBER-benrendelkezésreálló
likviditásnak0,2-1,8százalékaelégvoltaciklusokteljesíté-
séhez.Ajárványhelyzetkövetkeztébenazelsőfélévbenés
azutolsónegyedévbenrealizálódottmagasabblikviditási
igény,lekövetveaVIBER-forgalomalakulását.Azelőzőév-
hezképestszinteegészévbenalacsonyabbarányáttetteki
aVIBER-likviditásnakanapközbenielszámolásteljesítéséhez
szükségesfedezet.

41. ábra
A sorban állással töltött napi átlagos időtartam (jobboldali ábra – 2017-2019) és ennek megoszlása (baloldali 
ábra – 2019)
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42. ábra
BKR napközbeni elszámolás forgalma ciklusonként 
(2019-2020)
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43. ábra
A BKR napközbeni elszámolásában a forgalom 
időzítése (meghatározott időpillanatig a forgalom 
értékének hány százaléka teljesült napon belül) (2018-
2020)
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A BKR napközbeni elszámolásban az előző évhez képest 
hasonló mértékben fordult elő fedezethiány, azonban a fe-
dezetlenségben érintett tranzakciók száma közel másfélsze-
resére nőtt.AmennyibenegyBKR-résztvevőnembiztosítele-
gendőmértékűfedezetetaVIBER-benazadottBKR-ciklusra
beadott tranzakciók teljesítéséhez, akkor a fedezetlenül
maradttételekakövetkezőelszámolásiciklusbakerülnekát
az1-9.ciklusesetében,a10.ciklusbanfedezetlentételeket
pedigarendszervisszautasítja.2020-banlikviditáshiánymi-
att7BKR-résztvevőösszesen28alkalommal,52,6milliárd
forintértékűtranzakcióranemtudottfedezetetbiztosítani,
ígyazokakövetkezőciklusbakerültekátgörgetésre.Afede-
zethiánymögöttjelentősrészbenlikviditásmenedzselésihiba

vagyhibásgyakorlatállt,mivelegykivétellelazösszesérintett
résztvevőrendelkezettelegendőértékűzároltathatóértékpa-
pír-állománnyal,amelyeketnapközbenihitelkeretkéntzárolva
aszükségeslikviditásbiztosíthatólettvolna.Azátgörgetések
68százalékaegy,14százalékakettő,7százalékahárom,míg
amaradék11százalékaháromnáltöbbciklusonáttörtént. 
Azóránkénticikluselszámoláskövetkeztébenaháromvagy
többciklusonátívelőátgörgetésselarésztvevőkmegsértik
azMNB pénzforgalmi rendeletének ún. 4 órás szabályát.
AzelőzőévhezhasonlóanegykisforgalmatlebonyolítóBKR-
résztvevőhöztartozottazátgörgetések54százaléka,emellett
azőesetébenfordultelőa2ésannáltöbbciklusonátívelő
átgörgetésis.(44.ábra)

44. ábra
Átgörgetések aránya az összes átgörgetéshez viszonyítva (2019 (baloldali ábra) - 2020 (jobboldali ábra))

egy ciklust érintő átgörgetés
két ciklust érintő átgörgetés
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21%21%
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A BKR éjszakai elszámolásban 2020-ban az előző évhez ha-
sonlóan rendszer és egyedi banki szinten is bőséges volt 
a rendelkezésre álló likviditás. Azéjszakaielszámolásban
csakaMagyarÁllamkincstárcsoportosátutalásai, illetve
aBKR-résztvevőkcsoportosbeszedéseikerülnekelszámo-
lásra,amelyekesetébenazegyalkalommalreggel–illetve
fedezethiányeseténVIBER-üzemidőbentovábbiegyalka-
lommal–történőkiegyenlítésmiattarésztvevőkfolyamatos
likviditásmenedzsmentjérenincsszükség.Azéjszakaielszá-
molás9százalékosértékbelinövekedéseellenérecsakkét
résztvevőesetébenfordultelősorbanállás3elszámolási
napon.Asorbanmaradttranzakciókértéke29millióforint
nagyságrendűvolt,ígynemokoztakelszámolásiéskiegyen-
lítésikockázatotatöbbirésztvevőnek.

BKR azonnali elszámolás

Az első év adatai alapján a bankok ügyfelei hétköznap 
és hétvégén egyaránt kihasználják az egész napos átuta-
lási lehetőséget, így a BKR-résztvevőknek folyamatosan 

figyelniük kell arra, hogy elegendő likviditást biztosítsa-
nak a tranzakciók lebonyolításához. Azügyfelekazonnali
átutalásaikatösszességébenhajnali1és4óraközöttiinter-
vallumtóleltekintvefolyamatosanindítják.Aforgalommind
tételszámban,mindértékben8és16óraközöttalegmaga-
sabb.Míghétköznapbonyolódikleaforgalom95százaléka
értékben,addigtételszámesetébenezazarány89százalék.
Ahétköznapiéshétvégitranzakcióküldésénekidőzítéseéj-
féltőldélighasonlólefutású,azonbanhétvégénaktívabban
használjákazazonnaliátutalásta16:00és21:00közötti
időintervallumban (45.ábra).Azazonnalielszámolásban
14:00-raáltalábananapiforgalomértékénektöbbmint55
százalékabonyolódikle,18:00utánrapediganapiforgalom
10-15százalékamarad(46.ábra).

A résztvevők éjszakára és hétvégére, illetve munkaszü-
neti napokra is elegendő számlaegyenleget biztosítottak 
2020-ban, amit jelez, hogy a márciusi indulást követő első 
hónapot leszámítva mindössze havi 1-3 alkalommal tör-
tént azonnali hitelfelvétel. ABKRazonnalielszámolásához
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kapcsolódórésztvevői likviditásmenedzsmenteltérazéj-
szakaiésnapközbenielszámolásesetébenalkalmazottól,
azonban ezt ismegfelelően használják a rendszertagok. 
Fontoskülönbség,hogyamennyibenazazonnaliteljesítési
számlánnemáll rendelkezésre fedezetabeérkezőazon-
naliátutalásteljesítéséhez,akkoratranzakciónemkerül

sorbaállításra,hanemazonnalmegtörténikavisszautasí-
tása.Emiattarésztvevőknekfolyamatosanfigyelniükkell
amegfelelőmértékűszámlaegyenlegfenntartására,hiszen
azügyfelekatranzakciókvisszautasításárólkötelezőenér-
tesülnek.Emellettegyszerrekellkétrendszerben–aVIBER-
benésazazonnalielszámolásban–fedezetetbiztosítani
ésalikviditástmenedzselni.AGIRoarésztvevőknevében
15percenkéntautomatikusanvégziazazonnaliteljesíté-
si számlákhozkapcsolódó likviditásfeltöltéstés -kiutalást
arésztvevőkáltalmegadottlikviditásiparaméterekalap-
ján.Arésztvevőkalikviditásiparaméterekváltoztatásával
állíthatjákbeazazonnaliszámlaegyenlegükszintjét.2020-
banarésztvevőkaVIBERüzemidejealattaktívanhasználták
azazonnaliátvezetéseket,amellyelazazonnaliteljesítési
számlájukésaVIBER-belifizetésiszámlájukközöttmozgat-
jákalikviditást.Ehhezanapközbenihitelkeretisigénybeve-
hető.Havonta160-250esetbenlikviditásbeutalás,és1000-
1500esetbenpediglikviditáskiutalástörtént.Azazonnali
hitelkeretaVIBERzárásátkövetőésnyitásátmegelőzőrövid
időszakokatleszámítvafolyamatosanrendelkezésreáll,így
arésztvevőkaváratlanulfellépőlikviditásisokkokatakár
éjjelésamunkaszünetinapokonisképesekáthidalni,ami
likviditásikockázatukjelentőscsökkenéséteredményezi.

A 2020 szeptemberétől futtatott stressztesztek is alátá-
masztják, hogy a bankok kellő mennyiségű likviditást 
allokáltak az azonnali elszámolásra.Stressztesztekkere-
tébenmegvizsgálásrakerült,hogyhaalikviditásbeutalás
aVIBER-bőlnemműködöttvolna,akkora15,60,90és120

45. ábra
A BKR azonnali elszámolásában a forgalom értékének (baloldali ábra), valamint darabszámának (jobboldali ábra) 
alakulása napon belül, óránkénti bontásban (2020. március - 2021. április)
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46. ábra
A BKR azonnali elszámolásában a forgalom időzítése 
(meghatározott időpillanatig a forgalom értékének 
hány százaléka teljesült napon belül) (2020. március-
december)
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4. keretes írás
Az azonnali fizetési rendszer első éve pénzügyi stabilitási szempontból

percescsúcsforgalmakteljesítéséhez18azazonnaliteljesítési
számlaegyenlegekelegendőeklettekvolna.Azezenidő-
sávokbanbekövetkezetthavilegnagyobbbruttó-ésnettó
kiáramlásokra19aszámlaegyenlegekhaviátlagaalegtöbb
esetbenfedezetetnyújtottvolna,páresetbenkétbanknál
jelentkezett volna fedezethiány. Ha a számlaegyenlegek
adotthaviminimumaálltvolnarendelkezésre,akkormár
9bankesetébenjelentkezettvolnahavi1-6alkalommalfe-
dezethiány.Afelmerültanomáliákleginkábbazadófizetési
napokkörnyékérekoncentrálódtak.Astressztesztenvaló
fennakadásokeseteinagyonextrém,szélsőségeshelyze-
tek,bekövetkezésivalószínűségükcsekély. Ráadásulamíg

18Azidőtartamokatakövetkezőkindukálták:120perc-VIBERhelyreállításielvárás;60-90perc-aHitelkeretnyilvántartómodulnemállrendel-
kezésreVIBERzárásutánésnyitáselőtt.

19Alegnagyobbbruttókiáramlás(bruttócsúcsforgalom)számításánálcsakaterhelésiforgalomvanfigyelembevéve,alegnagyobbnettókiáram-
lás(nettócsúcsforgalom)esetébenpedigaterhelésiforgalomcsökkentvevanabejövőtranzakciókkal.

20Akorábbitapasztalatokszerintmártöbbmint10évvelezelőtt,a2008-asgazdaságivilágválságelőestéjénislényegesszerepetkaptakanem
személyes,elektronikusvagytelekommunikációseszközökaNorthernRockügyfelektömegesbetétkivonásaisorán.

többesetbenabruttócsúcsforgalomnemteljesültvolna
a stresszteszt során, addig anettó csúcsforgalmak telje-
sülésévelmárnemlettvolnagond. Apéntekeste18:00-
kor fennálló teljesítésiszámla-egyenlegeket összevetve
az azt követő hétvégéken felmerült likviditási igénnyel
megállapításrakerült,hogyapéntekestielőfinanszírozott
likviditáselengedőnekbizonyultvolnaazesetekjelentős
részében a hétvégi forgalmak zavartalan teljesüléséhez.
Havi1-2alkalommalahétvégibruttóforgalmatnembír-
tavolnaelapéntekestiteljesítésiszámla-egyenleg3bank
esetében,deanettóforgalommárzavartalanulteljesült 
volna.

2020.márciusiindulásávalazazonnalifizetésirendszerlehetővétesziahitelintézetekésarendszerhezkapcsolódó
egyébpénzforgalmiszolgáltatókszámára,hogykorszerűésversenyképesfizetésiszolgáltatásokatkínáljanakügyfe-
leiknekazinnovációkszámáranyitotttechnológiaikeretben.Arendszerfolyamatoséskiszámíthatóműködésehoz-
zájárulabetétiszolgáltatásokversenyképességénekerősítésévelabankibetétifinanszírozásszéleskörűeléréséhez,
azügyfelekbizalmánakmegerősítéséhezésezekenkeresztülabankrendszerstabilitásáhozis.Ezzelegyüttazonban
afizetésitranzakciókvalósidejűésahétmindennapján,anap24órájábanelvártteljesítésemiattabankilikviditási
kockázatokrendszeresértékelésétisérdemeskiegészíteniazújrendszersajátosságairareflektálva.

Azazonnalifizetésirendszerszámárabiztosítottlikviditáskimerüléseegyritkánelőforduló,depotenciálisansúlyos
következményekkeljárótömegesbetétkivonás,másnévenbankrohamkockázatátfelerősítheti,illetvevalósidejű
indikációtadhatennekmegindulásáról.Afizetésiszolgáltatásoknagymértékűdigitalizációjávalazügyfelekegy-
rekönnyebbenésalacsonyabbtranzakciósköltségekkelvonhatjákkibetétimegtakarításaikategy-egybankból20.
Azügyfelekráadásulamunkaszünetiidőszakokalattisbármikorvégrehajthatjákakiutalásokat,amikorabanki
likviditáskülsőforrásbóltörténőbővítéséneklehetőségeiapénzpiacokműködésénekszünetelésemiattkorlátozott,
bárakockázatokmérsékléseérdekébenugyanakkorrendelkezésreállazMNBáltalbiztosítottfedezetthitelezés
lehetősége.MindezekretekintettelazMNBalikviditásirendszerkockázatimonitoringjasoránarraisfigyelmetfordít,
hogy(különösenahosszabb)munkaszünetiidőszakokesetébenabankokkellőenfelkészültek-eolyanszélsőséges
stresszeseményekkelszemben,mintegyesetlegesdigitáliscsatornákonkeresztülvégbemenő,ún.„egykattintásos”
(one-click)betétkivonásiroham.Ezelősegíti,hogyazMNBidőszerűenértesüljönekockázatokfelerősödésérőlvagy
bekövetkezéséről.

Azazonnalifizetésirendszerbenabankokszámárarendelkezéséreállómindenkorilikviditásipufferelsődlegeskom-
ponenseazún.azonnaliteljesítésiszámlaegyenlege.Ezenegyenlegazadottbankki-ésbeáramlóazonnalitranzak-
cióirévénváltozik,ésaVIBERüzemidejealattszükségeseténautomatizáltmódonfeltöltésre,illetvecsökkentésre
kerülhetarendszertagokVIBER-benlévőforintszámlájávalszemben.Akülönösenkritikusnaktekintettmunkaszüneti
(VIBER-üzemszüneti)időszakokalattpedigazMNBáltalbiztosítottfedezetthitelkeretekalapjánjegybankihitelből
ismegemelhetőazazonnaliteljesítésiszámlaegyenlege.Atovábbiakbanazetényezőktőlfüggőlikviditásipuffer
ésösszetevőinekelmúltévbenarendszerkockázatiszempontbóljelentősnagybankok(kilencnagybank)körében
tapasztaltalakulásátvizsgáljuk.
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Azazonnalirendszerenkeresztüllebonyolítottfizetésiforgalomazelmúltévbenmindatranzakciókdarabszámát,
mindazértékéttekintvebővült.Bankrendszeriszintenvizsgálvaazátlagosmunkanapiforgalomnak(67milliárdfo-
rint)amunkaszünetiidőszakokátlagosnapiforgalma(9milliárdforint)kevesebbmintahetede,naponbelülpedig
akoraestiidőszaktólkezdveamunkaidőnkívülamunkaidőbentapasztaltakhozképesttöredékérecsökkenaforga-
lom.Ezalikviditásipufferekmunkaidőnkívülijellemzőenalacsonyabbszintűmegterheléséreésazezzelkapcsolatos
kockázatokrelatívealacsonyabbszintjéreutal.Mindazonáltalfontosmegjegyezni,hogyeznemarendszermunkaidőn
kívülikihasználatlanságátjelzi,hiszenatranzakciókdarabszámáttekintvelényegesencsekélyebbkülönbséglátszik
azidőszakokközött.Atranzakcióértékvonatkozásábanmegfigyelhetőjelentősebbmértékűeltérésekpusztánabból
származhatnak,hogymunkaidőnkívülanagyobbértékűvállalatitranzakciókelmaradásávalpárhuzamosanakisebb
értékűlakosságitételekésezenbelülisfeltételezhetőenfőkéntaszemélyekközöttiidőkritikuspénzküldésekdo-
minanciájaérvényesülhet.Azegyedibankilikviditásipozíciókkockázatainakegytovábbijellemzőjeahavikimenő
azonnalitranzakciók(kiutalások)egyedibankiösszegeinekalakulása.Ajelentőshitelintézetekközültöbbolyatis
találunk,amelyekmindenvizsgáltidőszakbannettókiutalónakbizonyultak,ráadásulakiutalásokösszegeabankok
méretéhezképestrelatívenagynaktekinthetők,amitpéldáulavállalatiutalásokezenintézményeknélfontosabb
szerepeisokozhatott.

Akiutalásokmértékealikviditásipufferekkomponenseivelösszevetveszinténalacsony,azonbanszélsőségeseset-
benegyerőslikviditásistresszeseményegyesintézményeknélsúlyosterheléstjelenthet.Ahosszabbmunkaszüneti
időszakokbruttókiutalásaitazazonnaliteljesítésiszámlaegyenlegébenelőfinanszírozottbankilikviditásjellem-
zőentöbbszörösen,tipikusanlegalább3-4-szeresenfedezi.Ahitelkeretterhérerendelkezésreállófinanszírozási
komponensszempontjából issokszorosantúlfedezettnektekinthetőkazakáregy-egyhosszabbhétvégi időszak
alattikiutalásokis(47.ábra),dealegnagyobbhavikiáramlásokugyancsaktipikusan10-20-szorosanisfedezettek.
Ahistorikuskiáramlásokmellettalikviditásipufferelégségességétatömegesbetétkivonásbanpotenciálisanérintett

47. ábra
Az LCR mutató csökkenésének eloszlása az azonnali fizetési rendszer egy likviditási sokkjára a nagybankok 
között, valamint a teljesítési számla egyenlege és azonnali rendszerhez allokált hitelkeret által fedezett 
munkaszüneti időszakok számának eloszlása a nagybankok között (2020. március - 2021. március)

0

2

4

6

8

10

12

0

40

80

120

160

200

240

LCR % változás; TSZE által
fedezett időszakok száma

felső és alsó kvartilisek közötti tartománya

Hitelkeret által fedezett
időszakok száma

Bruttó
kiáramlási
sokk után

LCR csökkenése
Teljesítési

számla
egyenleg

(TSZE)

Azonnali
rendszerhez

rendelt
hitelkeret

Nettó
kiáramlási
sokk után

Fedezett
munkaszüneti

időszakok
hossza

Fedezett
munkaszüneti

időszakok
hossza 

(jobb skála)

max: 54max: 54 max: 987max: 987

Megjegyzés: Az LCR mutató változásának megállapításához a 2021. márciusi LCR-értékeket használja a számítás, a sokkok a maximális 4 
nap alatti bruttó és nettó kiáramlásokra adott közelítések szerint lettek megállapítva. A fedezett munkaszüneti időszakok hosszának szá-
mításánál a különböző hosszabb munkaszüneti időszakok elején megfigyelhető teljesítési számla egyenlegek és hitelkeret értékek az adott 
időszaki munkaszüneti kiáramlással kerültek arányosításra.
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betétállományvolumenévelösszevetveisérdemeskiértékelni:ezbecsléseinkszerinttöbbnagybanknál5-10százalék
vagyennélakáralacsonyabbmértékűislehet,azonbanatömegeskivonásvalószínűségeabetétbiztosításirendszer-
reistekintettelnagyonalacsony.Továbbáazazonnalirendszerhezfelhasználhatóhitelkeretpotenciálisbővítésére
anagybankoknáltipikusanszázmilliárdos,vagyaztmegközelítőnagyságrendbenállnakrendelkezésrefedezetképes,
nemzároltértékpapírokis.Végülmegállapítható,hogyazelmúltévbenateljeslikviditásipufferétegyetlenbank
semmerítetteki,ahitelkereteketfolyamatosanfenntartották,éscsakesetilegéskismértékbenfinanszíroztákahi-
telkeretterhéreazazonnalitranzakciókatmunkaszünetiidőszakban.Azelőbbiekalapjánanagybankokalikviditás
kimerülésénekkockázatávalszembenkellőenfelkészültnektekinthetők.Ateljesítésiszámlaegyenlegekbenésahi-
telkeretekértékébenugyanakkorjelentőscsökkenésvolttapasztalhatóazazonnalifizetésirendszerindulásautáni
hónapokban,amitvélhetőencsupánarendszerforgalmátövezőkezdetibizonytalanságésazazzaltársulónagyobb
mértékűelővigyázatosságfokozatosmérséklődéseokozott.

AzMNBafolyamatosanépülőtapasztalatokra,illetveazegyregyarapodómértékbenelérhetőadatokraépítveajö-
vőbenisszorosannyomonfogjakövetniazazonnalifizetésirendszerlikviditásáhozkapcsolódókockázatokalakulását.

21ACLS-hezkapcsolódóannostroszámlavezetőVIBERtagok:CIBBank,K&HBank,oTPBank,RaiffeisenBank,UniCreditBank.
22AmennyibenaCLS felé történőbefizetéseketésaCLSáltal indított kifizetéseket is figyelembevesszük,akkoranapi átlagos forgalmiérték
aduplájára,mintegy212milliárdforintrabővül.EzanapiátlagosVIBERforgalom2-6százaléka.

CLS

A CLS forgalom bővülésével párhuzamosan javult a forint-
tranzakciók nettósításának hatékonysága is, vagyis a rend-
szertagoknak egységnyi devizaügylet teljesítéséhez átlago-
san kevesebb forint befizetésére volt szükségük 2020-ban. 
Arendszertagokközöttakiegyenlítéshezszükségesfizetési
pozíciókmultilaterálisan nettósításra kerülnek,mely kö-
vetkeztébenjelentősmértékbencsökkenalikviditásiszük-
ségletüketa18CLS-devizában.Míg2019soránösszesen
26,5ezermilliárdforintvoltatranzakcióklebonyolításának
nettóforintigénye,amiabruttóforgalomarányában85,5
százalékoslikviditásmegtakarítástjelentévesátlagban,ad-
digugyanezenértékekrerendre26,7ezermilliárdforintés
86,4százalékadódott2020-ban.A7százaléknyiforintfor-
galom-emelkedéshezcsupánkevesebb,mint1százaléknyi
többlet likviditási igény társult 2020-ban, továbbáaCLS
nettósításánakhatékonyságaközel1százalékpontotjavult
aforintügyletektekintetében(34.ábra).Ezkétszempont-
bólislényeges:egyrésztabiztosítottlikviditásértcserébe
ahazaibankokjellemzőenforgalomarányosdíjatisszednek
aCLS-rendszertagoktól,ígyanettósításjavulásávalcsökken
aszolgáltatásegységnyilikviditásraesődíja,másrésztpedig
ahazaibankoklikviditáskezelésébenkiemelttételtjelent
areggeliCLS-befizetéseklikviditásszükséglete,ígyanettó-
sításjavulásávalenyhülabruttóforgalombővülésemiatti
likviditásinyomásabankokon.

A CLS felé történő befizetések nem okoztak likviditási 
problémát a VIBER-ben, így az elszámolási és kiegyen-
lítési kockázat ehhez kapcsolódóan továbbra is ala-
csony. ACLSközvetlen rendszertagjai a forintlábbalbíró

devizaügyleteikCLS-kiegyenlítéséhez5VIBER-résztvevőn,
mintnostroszámla-vezetőnkeresztülbiztosítottákaforint-
fedezetet,tekintve,hogyőkmaguknemközvetlenVIBER-
résztvevők21.ACLS-elszámoláshozkapcsolódóbefizetések-
reaCLSáltalmeghatározottkét idősávban,azaz7:00és
8:00,valamint8:00és9:00közöttkerülsor.Anapiátlagos
CLS-befizetésiforgalom2020-banelértea106milliárdfo-
rintot22,amelyazadottnaponteljesültösszesVIBERfor-
galom1-3százalékáttesziki.Ajelentősforgalomellenére
anostroszámla-vezetőkCLS-hezkötődőbefizetéseiket2020-
bantöbbnyireszámlaegyenlegükterhéreteljesítették,hi-
telkeretigénybevételéreelvétvekerültcsaksor.(48.ábra)

48. ábra
A CLS-hez kapcsolódó be- és kifizetések átlagos 
forgalmi értékének napi eloszlása (2020)
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ÉRTÉKPAPÍR-INFRASTRUKTÚRÁK

3.5. KELER

23Azügyletekkiegyenlítésénekkockázatátaszállításfizetésellenébenelvalkalmazásatudjajelentősenmérsékelni,miveladdignemtörténikmeg
afizetés,illetveazértékpapírokjóváírása,amígnemállrendelkezésreafeleknélazügyletteljesítéséhezszükségesfedezet.
24azEurópaiParlamentésaTanács909/2014/EUrendeleteazEurópaiUniónbelüliértékpapír-kiegyenlítésjavításárólésaközpontiértéktárakról,
valaminta98/26/EKésa2014/65/EUirányelv,illetvea236/2012/EUrendeletmódosításáról

25ahitelintézetekrőlésapénzügyivállalkozásokrólszóló2013.éviCCXXXVII.törvény3.§(1)bekezdésj)pontja
26ESMACSDRegister(https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-155-11635_csds_register_-art_21.pdf)

3.5.1. Aktualitások

2020-ban a KELER-ben kiegyenlített tranzakciók értéke 
26 százalékkal csökkent 2019-hez képest, a tranzakciók 
darabszáma pedig közel 8 százalékkal emelkedett, főként 
a járványhelyzet hatására.Míga szállításfizetésellené-
ben23(deliveryversuspayment,DvP)típusúügyletekda-
rabszáma10százalékkalnövekedettazelőzőévhezképest,
addig értékük 36 százalékkal csökkent a hosszú lejáratú
államkötvények forgalmánakcsökkenésemiatt.Afizetés
nélküli szállítással (free of payment, FoP) kiegyenlített
ügyletekértékeközel14,darabszámapedig7százalékkal
nőtt. Megoszlását tekintve ugyan a teljes forgalomban
duplájáranőttazFoPügyletekértékénekaránya,azonban
aDvP-ügyletekteszikkiértékbenaforgalom69százalékát. 
(49.ábra)

A KELER 2020. december 16-án megkapta az Európai Unióban 
való központi értéktári működéséhez szükséges CSDR24 szerin-
ti tevékenységi engedélyét. Azengedélyezésieljárásidőbenel-
húzódott,mivelaKELERműködéseanemzetisajátosságok,így
amagyarországiközpontiértéktárösszetettszolgáltatásistruk-
túrájaésműködésénekkialakításarévéntöbbpontbaneltért
aCSDR-rendeletbenrögzítettkövetelményektől.Erretekintettel
azuniósstandardokkalvalóharmonizációésajogrendszerát-
alakításaidőigényesfolyamatvolt.AKELERaCSDRszerintien-
gedélyéveljogosultalapvetőközpontiértéktári,valamintnem
bankijellegű,illetvebankijellegűkiegészítőszolgáltatásokat,
továbbáaCSDR-bennemnevesített,deazengedélybenkülön
jóváhagyottHpt.25szerintiletétiszolgáltatástnyújtani.AKELER
mellettegyébeurópaiuniós,illetveEGT-tagállambeliközponti
értéktárakismegkaptákengedélyüket,így2021.júniuselején
26központiértéktárrendelkezettCSDRszerintiengedéllyel26.

Adatlap

49. ábra
A KELER forgalmának alakulása (2016-2020)
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50. ábra
A KELER ügyfél rendelkezésre állási mutató 
alakulása (2018-2020)
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https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-155-11635_csds_register_-art_21.pdf
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5. keretes írás
A CSDR-engedély jelentősége

ACSDR-szabályozáskialakításátleginkábba2008-bankirobbantgazdaságiválságindokolta,mivelrávilágítottarra,
hogyaközpontiértéktárakjelentősszerepettöltenekbeabban,hogykellőbizalmatteremtsenekapiaciszereplők
körében.Ehhezelengedhetetlenapénzügyipiacokvédelménekfokozásaésakereskedésutániinfrastruktúrákrobosz-
tusműködésénekbiztosítása.Ennekmenténa2014ótahatályosCSDR-rendeletfőcélja,hogynöveljeabiztonságot
ésösztönözzeahatékonyságotazértékpapírokkiegyenlítésesorán,ideértveazehhezkapcsolódóinfrastruktúrát
érintőkérdéseketis.

Arendeletminimumelvárásokattartalmaz,amelyeketazEurópaiUnióterületénműködőközpontiértéktáraknaktel-
jesíteniükkell.Ezenminimumelvárásokközöttszerepelanapiszintűösszehasonlításokelvégzésénekakövetelménye,
amelybiztosítja,hogyaközpontiértéktárakésarésztvevőkkönyveibenneszerepeljenekeltérések,ésbiztosítottlegyen
afolyamatosellenőrzésanyilvántartásokvonatkozásban.Ezáltalazesetlegesjogosulatlantörlésekvagykeletkeztetések
isidőbenazonosításrakerülhetnek,illetvemegfelelőeljárásokkalkezelhetővéválhatnak.Arendelettovábbámeghatá-
rozzaaminimumelvártprudenciáliskövetelményeketis,ígyaközpontiértéktáraknáltipikusanjelentkezőkockázatokat
(jogikockázatok,általánosüzletikockázatok,működésikockázatok),illetveazt,hogymilyeneszközökbefektethetbe
egyközpontiértéktárésmilyentőkekövetelményvonatkozikrá.Ezekentúlabankijellegűkiegészítőszolgáltatások
végzéséreisengedéllyelrendelkezőközpontiértéktáraknálegyébjogszabályielőírásoknak,ígypéldáulaCRR27/CRDIV.28 
rendelkezéseinekismegkellfelelni.Ugyanezelmondhatóazolyanbefektetésiszolgáltatástnyújtóközpontiértéktárakról
is,amelyektevékenységeitúlmutatnakaCSDR-bennevesítetteken,ígyazőesetükbenfigyelemmelkelllenniaMiFIR29/
MiFIDII.30rendelkezéseire.EzekreajogszabályokraegyértelműenkimutataCSDR-rendeletis.Mivelaközpontiérték-
tárakmáspénzügyiinfrastruktúrákkaliskapcsolatbanállnak,elmondható,hogyaközpontiértéktárakontúlahozzájuk
kapcsolódóentitásoknakisigazodniukkellközvetveajogszabályhoz.Arendeletcélja,hogystabilitástteremtsenaz
EurópaiUnióban.Aközpontiértéktárakegységesszabályozásávaliseztacéltleheterősíteni,hiszenakereskedésutáni
infrastruktúráklegalábbannyirafontosalapköveiapénzügyivilágnak,mintakereskedéstbonyolítóinfrastruktúrák.

AminimumelvárásokmellettaCSDRüzletilehetőségeket isösztönöz.Azengedéllyelrendelkezőértéktáraknak
akibocsátásiszabadságotbiztosítjaazáltal,hogyhatáronátnyúlószolgáltatásoknyújtásáraislehetőségetteremt
anélkül,hogyehhezfióktelepetkelleneazadottországterületénlétrehozni.Ezzelmástagállamjogaszerintisle-
hetőségetbiztosítakibocsátásra,ösztönözveaversenytazeurópaiértéktárakközött.Emellettlehetővéteszi,hogy
központiértéktárikapcsolatokalakulhassanakkiakülönbözőértéktárakközött,ösztönözveazt,hogyabefektetők
minélátláthatóbbanéshatékonyabbanérhessékelakülönbözőkülföldiértékpapírokatisahazaiakmellett.

ACSDR-rendeletentúltovábbikapcsolódóbizottságivégrehajtásirendeletek,ESMA-iránymutatások31,vélemények32 
ésafelmerülőtovábbikérdésekreadottválaszok(ESMACSDRQ&A33)fektetikleazelvártCSDR-rendelkezésekimple-
mentálásánakésvégrehajtásánakrészletszabályait.KülönkiemelendőaCSDRhatásaiközülakiegyenlítésifegyelmet
előíróújRTS(SDR),amely2022-tőlkezdvejelentősváltozásokatésintézkedéseketírelőapiaciinfrastruktúrákon
túlabefektetőkreésbefektetésiszolgáltatókranézveis(pénzbírságokéskötelezőkényszerbeszerzésbevezetése),
ígyaCSDRvárhatóanjelentősenhozzájárulatőkepiacokbiztonságosabbéshatékonyabbműködéséhez.Mindezen
szabályokbetartatásaésellenőrzéseMagyarországonazMNBfeladata.

27ahitelintézetekreésbefektetésivállalkozásokravonatkozóprudenciáliskövetelményekrőlésa648/2012/EUrendeletmódosításárólszóló2013.
június26-i575/2013/EUszámúeurópaiparlamentiéstanácsirendelet

28ahitelintézetektevékenységéhezvalóhozzáférésrőlésahitelintézetekésbefektetésivállalkozásokprudenciálisfelügyeletéről,a2002/87/EK
irányelvmódosításáról,a2006/48/EKésa2006/49/EKirányelvhatályonkívülhelyezésérőlszóló2013.június26-i2013/36/EUszámúeurópai
parlamentiéstanácsiirányelv

29apénzügyieszközökpiacairólésa648/2012/EUrendeletmódosításárólszóló2014.május15-i600/2014/EUszámúeurópaiparlamentiéstaná-
csirendelet

30apénzügyieszközökpiacairól,valaminta2002/92/EKirányelvésa2011/61/EUirányelvmódosításárólszóló2014.május15-i2014/65/EUszámú
európaiparlamentiéstanácsiirányelv

31ESMAIránymutatásokéstechnikaistandardok(https://www.esma.europa.eu/convergence/guidelines-and-technical-standards)
32ESMAvélemények(https://www.esma.europa.eu/document-types/opinion)
33ESMACSDRQ&A(https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-csdr-qas-10)

https://www.esma.europa.eu/convergence/guidelines-and-technical-standards
https://www.esma.europa.eu/document-types/opinion
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-csdr-qas-10
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3.5.2. Kockázatok

A KELER tájékoztatása alapján a szolgáltatások továbbra 
is magas megbízhatóság mellett üzemeltek, ugyanakkor 
az üzleti tevékenységek ügyfélrendelkezésre-állási szintje 
némileg csökkent az előző évhez képest, azonban a jár-
ványhelyzet miatti alatt fennálló távmunka rendszere nem 
éreztette hatását. Azüzletiszolgáltatásokattámogatóinfor-
matikaiarchitektúrátértincidensekügyfelekregyakoroltha-
tásaleginkábbazügyfelekrészéreközvetlenülérzékelhető
rendelkezésreállásimutatórévénkövethetőnyomon,amely
2020-bancsakegyhónapbanvettfelaTARGET2-Securities
európai kiegyenlítési platform (T2S), valamint a VIBER
esetébenisáltalánosanelvárt99,7százalékalattiértéket. 
Továbbá2020-asévháromnegyedébenajelentettügyfél-
rendelkezésre-állásiszint100százalékvolt.Azügyfelekaz
évfolyamán3alkalommalszembesülhettekincidensselhá-
lózatiéshardverhibamiatt,amelyekközülkétesetbenaz
üzemzavar30percentúlisfennállt.(50.ábra)

2020-ban a kiegyenlítési kockázat továbbra is alacsony 
volt, azonban az FoP-ügyletek értékbeli forgalmának bő-
vülésével, továbbá a meghiúsult kiegyenlítések növekmé-
nyével az előző évhez képest kismértékben emelkedett. 
AzFoP-ügyletekértékéneknövekedéseugyanakkornem
növeltejelentősenapénzoldalikiegyenlítésekkockázatát,
mivel a teljes forgalomértékének csak közel egyharma-
dátteszikki.AforgalomközelháromnegyedeDvPtípusú
ügylet,amelynekkiegyenlítésetúlnyomórésztforintbanés
jegybankpénzbentörténik.AKELERakiegyenlítéseksorán
azügyletbenrésztvevőfelekpénzeszköz,illetveértékpa-
pírátutalásaitteljesíti.Amennyibenegyértékpapírügylet
kiegyenlítése nem történik meg, vagy csak részlegesen
kerülkiegyenlítésreatervezettkiegyenlítésinapon,akkor
meghiúsultkiegyenlítésrőlbeszélünk,amivégezetülvagy
késedelmesenkerülkiegyenlítésrevagynemteljesítéstered-
ményez.összességében2020-banaKELERáltalkiegyenlí-
tettügyletekértékénekközel5százaléka,darabszámának
közel2,5százalékahiúsultmeg,amiromlás2019-hezké-
pest. Az összesmeghiúsult ügylet értékének több,mint
háromnegyedétpénzoldalimeghiúsulásokozta,amelyaz

előzőévhezképest11százalékkalmagasabb.2019-hezké-
pest2020-banmindapénzoldalimindazértékpapíroldali
meghiúsultkiegyenlítésekdarabszámaközelháromszoro-
sáraemelkedett.Mindezaztjelenti,hogybárakiegyenlí-
tésikockázattovábbraisalacsony,ugyanakkoremelkedett
azelőzőévhezképest,2020-bantöbbügyletkiegyenlítése
hiúsultmeg (amelyekaztánkésedelmesen teljesültekaz
esetektöbbségében).Értéketnézvemáreltérőtrendvolt
megfigyelhető,mígapénzoldalimeghiúsultkiegyenlítések
tekintetébenközel24százalékosemelkedés,addigazér-
tékpapíroldalon27százalékoscsökkenéstörténtazelőző
évhezképest.2020-banakiegyenlítésekmeghiúsulásában
leginkábbrészvények,illetveállampapírokvoltakérintettek
azadásvételeksorán.AzSDRhatályba lépéséveltovábbi
ösztönzőkfognakhatályossáválni,amelyekakiegyenlítési
fegyelemerősítésétcélozzák,ígyvárhatóanakiegyenlítési
kockázattovábbimérséklésétfogjákelősegíteni.(51.ábra)

51. ábra
Kiegyenlítések meghiúsulásának alakulása (2018-
2020)
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6. keretes írás
ESMA-bizottságok munkája

2020-bankezdteelműködésétazESMACCPSupervisoryCommittee(CCPSC)nevűbizottsága,amelyetazEMIR-
rendeletmódosításaihívtakéletre.TagjaiazESMAképviselőimellettanemzetiilletékeshatóságokképviselői.Fő
feladataiközétartozikazuniósközpontiszerződőfelekműködésénekharmonizációja,apénzügyistabilitáselőse-
gítése,apénzügyirendszerkockázatainakelemzéseésnyomonkövetése,afelügyeletikonvergenciaelősegítése
annakérdekében,hogyaközpontiszerződőfelekfelügyeleteiegységesenértelmezzékésalkalmazzákakülönbö-
zőjogszabályokat.AbizottságfeladatkörébetartozikazuniósszintűESMA-stressztesztlebonyolítása,amelyben
aKELERKSZFismindenalkalommalrésztvesz.A2020márciusábankirobbanókoronavírus-járványokoztapiaci
stresszhelyzetetaCCPSCkiemeltfigyelemmelkísérte,atávolielérésseltörténőmunkavégzésrevalóátállástköve-
tőenpedignemteljesítésitesztetrendeltel.AjárványkövetkeztébenaCCPSCmegkezdteaközpontiszerződőfelek
biztosítékképzésiésprociklikusságellenimódszereinekakiértékelését,hogyszükséges-eameglévőjogszabályi
követelményekváltoztatása.

AfelügyeletikonvergenciaérdekébenaCCPSCmegtárgyaljaéselfogadjatöbbekközöttaközpontiszerződőfelekáltal
kezdeményezettmódszertanimódosításokat,amelyekvalidálástazESMAiselvégzi.2020-banzárultleaKELERKSZF
kockázatkezelésimódszertanokatérintőmódosításieljárása,amelybenazESMAáltalkészítettvalidációtaCCPSC
egyhangúlagelfogadtaéstámogattaazokbevezetését.Azilyenésehhezhasonlóváltoztatásoklebonyolításának
megkönnyítéseérdekébenaCCPSC2020-bankezdteelajogszabályalkotómunkát,amelynekkeretébenszabályo-
zástechnikaistandardokkerültekkialakításraamódszertaniváltoztatások,valamintaműködésiengedélyeketérintő
változtatásokkalkapcsolatban.Ahatálybalépésük2021-benvárható.

AzMNB2020-banisrésztvettazESMAalapvetőenközpontiértéktárakkalfoglalkozóbizottságában,aPTSC34-ben.
Azévsoránkétfőtémadomináltabizottságülésein.EgyrésztaktívanzajlottaCSDR-rendeletnek,illetveahozzá
kapcsolódóegyébjogszabályoknakafelülvizsgálata,amelybenazESMAésazESMAbizottságaijelentősszerepet
töltöttekbenyilvánoskonzultációk,illetvekérdőívekkialakításávaléslebonyolításávalis.Aválaszokbegyűjtésében
azMNBisaktívanrésztvettaPTSCtagjaként.Akérdőívekkiértékelésemár2021elejénmegtörtént,amelynekalap-
jánafelülvizsgálatotlezáróeurópaibizottságijelentés2021másodikfelébenjelenikmeg.Eztkövetőenavégleges
jogszabály-módosításijavaslatokcsak2022elejérelesznekismertekazilletékesnemzetihatóságokszámára.Ezen
túlközpontitémavoltakiegyenlítésifegyelemrevonatkozószabályozástechnikaistandardokkiegészítésérőlszóló
2018.május25-i(EU)2018/1229számúbizottságirendelet(SDR).AzSDRmódosításánakhatálybalépésétazEuró-
paiBizottság2022.február1-jéretoltakiapiac,aközpontiértéktárak,illetveazokilletékesnemzetihatóságainak
jelzéseialapján.Ahalasztástleginkábbakoronavírus-járványokoztakihívásoknakakezeléseindokolta.Emellettaz
évsoránazESMAaközpontiértéktáraknálmeghiúsultkiegyenlítésekrőlnapi,majdhetigyakorisággalgyűjtöttada-
tokatajárványhelyzethatásainakfelmérésére.Abegyűjtöttadatokalapjánmegfigyelhetővoltmárciusbanajárvány
okoztameghiúsulásokarányánakfokozódása,amiazidőmúlásávalvisszataláltanormálispályájához.

34PTSC:Post-TradingStandingCommittee
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3.6. KELER KSZF

35MTFpiacok:BÉTaPiac,MTSHungary,Xtend,Xbond
36Központiszerződőfélkéntelszámoltgázpiacok:Kiegyensúlyozópiac,KereskedésiPlatform,CEEGEX,HUDEX-Gáz
37ECCklíringtagjakéntelszámoltenergiapiacok:HUPX,HUDEX-Áram,EPEXSPoT,EEX,PXE,NoREXECo,SEEPEX,SEMoPX

3.6.1. Aktualitások

2020-ban a KELER KSZF által elszámolt piacok forgalma 
15 százalékkal növekedett 2019-hez viszonyítva, amelyek 
közül kiemelkedően teljesítettek a tőkepiacok. AKELER
KSZF központi szerződő félként számolja el a Budapesti
ÉrtéktőzsdénésazMTF-piacokon35kereskedettpénzügyi
eszközöket,ahazaigázpiacokat36,valamintáltalánosklíring-
tagkéntszolgáltatástnyújtalklíringtagjairészéreazECCáltal
elszámoltenergiapiacokon37kereskedhetőazonnali,vala-
minthatáridősvillamosenergia-,földgáz-ésemisszióskvóta-
termékekre.2020-banaközpontiszerződőféláltalelszámolt
tőkepiaciügyletekösszértékemeghaladtaa9ezermilliárd
forintot,ami19százalékosnövekedésazelőzőévhezképest.
Azazonnalitőkepiaciügyletekesetében2019-hezképestaz
évesösszforgalom41százalékosnövekedésevolttapasz-
talható,amelynagyságrendileg1200milliárdforintosnö-
vekedéstjelentett,ahatáridőspiacokonpedig4százalékos
növekedéstörtént166milliárdforintértékben.Aközponti
szerződő félként elszámolt azonnali gázpiacok esetében
aforgalom57százalékkalcsökkent2019-hezviszonyítva,
ahatáridősgázpiacokesetébenviszont18százalékosnö-
vekedésvolttapasztalható.AzECC-hezköthetőáltalános
klíringtagkéntnyújtottszolgáltatásagázpiacokhozhasonló-
analakult,azazazazonnalienergiapiacokon13százalékos

csökkenés,ahatáridőspiacokonviszont67százalékosnöve-
kedésvolttapasztalható2019-hezképest.(52.ábra)

2020 márciusában az előző 30 év egyik legnagyobb pia-
ci volatilitását eredményezte a koronavírus világszintű 
elterjedése, amelynek eredményeképpen jelentős árel-
mozdulások voltak megfigyelhetők a hazai tőke- és ener-
giapiacokon, viszont ezeket a KELER KSZF sikeresen kezelte.  
Amagasvolatilitásmiattazármozgásoktöbbalkalommalis
meghaladtákaKELERKSZFáltalalkalmazottalapbiztosíték
mértékeket,aminekkövetkeztébentöbbszörinagymértékű
alapbiztosíték-emeléstésazonnaliklíringetkellettvégrehaj-
tani.Azonnaliklíringkétszerkerültelrendelésremárcius-
banderivatívrészvényekhezésindexekhezkapcsolódóan.
Astresszidőszakmiattjelentősennőttekazalapbiztosíték-
követelmények,aprociklikusságipufferugyanakkornem
kerültelengedésre,ígyaKELERKSZFintézkedéseifokozták
aprociklikusságot,azonbanaklíringtagokteljesítenitudták
abiztosítékkövetelményeketésazemelkedettárkülönbö-
zeteket,nemteljesítésnemtörtént.Agyorsreakcióknakés
aktívkockázatkezelésnekköszönhetőenaKELERKSZF jól
kezelteavolatilisidőszakot.

Az ESMA távmunkás folyamatok megfelelőségét felmér-
ni hivatott nemteljesítési tesztjét a KELER KSZF sikeresen 

Adatlap

52. ábra
A KELER KSZF által a tőkepiacon elszámolt 
tranzakciószám és érték (2016-2020)

1 800
2 100

1 500

2 400
2 700
3 000

300
600

0

900
1 200

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Ezer milliárd forint Ezer darab

2016 2017 202020192018

Érték
Darabszám (jobb tengely)

1 732

4,6

2 044

5,3

2 107

8,1 7,7

2 010

9,1

2 718

53. ábra
A KELER KSZF ügyfélrendelkezésre-állási 
mutatójának alakulása (2018-2020)
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teljesítette. A távmunka elterjedése miatt az ESMA ki-
emeltfigyelmet fordítottarra,hogyaközpontiszerződő
felektávmunkábólisképeseklegyenekellátnifunkcióikat.
Ennekmegfelelőennemteljesítésitesztetrendeltekelaz
európaiközpontiszerződőfelekszámára,amikifejezetten
atávmunkábóltörténőstresszhelyzetekmegoldásárafóku-
szált.AKELERKSZFisrésztvettatesztben,többszcenárión
keresztülszimulálvaanemteljesítést,aminekatávmunká-
bóltörténőkezelésesikeresvolt,aKELERKSZFfolyamatai
megfelelőnekbizonyultak.AKELERKSZFazÁltalánosÜz-
letszabályzatánakmegfelelőenelvégzettmindenszükséges
feladatottávmunkáskörnyezetben,arendszereifolyamato-
sanelérhetőekvoltak,valamintazösszeskollégafolyama-
toskapcsolatottartottfent,amelyekmindbebizonyították,
hogyaKELERKSZFsikeresenálltáttávmunkábantörténő
munkavégzésre.

2020-ban lezárult az ESMA központi szerződő felekre vo-
natkozó harmadik stressztesztfeladata, amelyben a KELER 
KSZF garanciarendszere megfelelőnek bizonyult a szimu-
lált piaci sokkok kezelésére. Akétéventemegrendezésre
kerülő stressztesztfeladatban az ESMA szigorú tesztelési
eljárásoknakvetialáazeurópaiközpontiszerződőfeleket
annakérdekében,hogymegfelelőidőbenfelismerjékaköz-
pontiszerződőfelekokoztarendszerkockázatokat,amelyek
azEurópaiUniópénzügyi rendszerérenézveveszélyesek
lehetnek. A teszt folyamán kiemelt figyelmet fordítanak
a hitelkockázatok, likviditási kockázatok, koncentrációs
kockázatok témakörökre, amelyet a European Systemic
RiskBoard(ESRB)általkidolgozottnemteljesítésiszcená-
riókon,tőkepiaciésenergiapiacitermékekerekidolgozott
árváltozásokonkeresztülvizsgálnak.Azeredményekalapján
aKELERKSZFáltalüzemeltetettgaranciarendszerminden
kockázattípustmegfelelőenkezelt,biztosítékaiésgarancia-
alapjaielégségesnekbizonyultakaszimuláltstresszhelyzet
okoztanemteljesítésekkezelésére.

3.6.2. Kockázatok

A KELER KSZF tájékoztatása alapján az üzleti tevékenysé-
gének ügyfélrendelkezésre-állási szintje némileg csökkent 
az előző évhez képest, azonban a szolgáltatások továbbra 
is magas megbízhatóság mellett üzemeltek. AKELERés
aKELERKSZFazinformatikairendszereküzemeltetésekap-
csánkiszervezésimegállapodástkötött,amelynekértelmé-
benaKELERKSZFüzletiszolgáltatásaittámogatóinformati-
kaiarchitektúraüzemeltetésétaKELERlátjael.AKELERKSZF
rendelkezésreállásáraaKELERinformatikairendszereiben
történtmeghibásodásokközvetlenvagyközvetetettmódon
jelentőshatássallehetnek,mivelazinformatikairendszerek
üzemeltetéséntúlaKELERésKELERKSZFtevékenységetöbb
pontonisegymásravanutalva.2020-banügyfeleketisérin-
tőüzemzavarkétesetbentörtént,amelyek30percentúlis

fennálltak.Ennekkövetkeztében2020-banazelőzőévhez
hasonlóanegyhónapbannemérteelarendelkezésreállási
szintjeazáltalánosanelvárt99,7százalékot.Azincidenseket
aKELER-relközösenhasználtkomponensekzavaraiokozták.
(53.ábra)

2020-ban a nemteljesítések száma 40 százalékkal csökkent 
2019-hez képest, viszont összértéke 6 százalékkal megha-
ladta az előző évi szintet, ami elsősorban a tőkepiacokat 
érintette. Anemteljesítésekjelentősmértéke,86százaléka
atőkepiacokhozköthető,8százalékaakiegyensúlyozóelszá-
molásokhoz,5százalékaaCEEGEX-piachozéscsupán1szá-
zalékaazECC-senergiapiacokhoz.Atőkepiacokonbelülisaz
MTS-állampapírpiaconvoltalegmagasabbanemteljesítések
értéke(3,6milliárdforint),ugyanakkorazazonnalirészvény-
piacokesetében isnagyobbértékben (1,8milliárd forint)
történtnemteljesítés.Anemteljesítésekkizárólagazérték-
papíroldaltérintették,amelyekleggyakoribbokaikereskedési
hibákra,egyébkülsőintézményi,illetvetechnikaihibákravol-
takvisszavezethetők.Akiegyensúlyozópiaconösszesen524
millióforint,aCEEGEX-en337millióforint,azECC-senergia-
piacokonpedigcsupán42millióforintértékűnemteljesítés
történt,amijelentősenalacsonyabba2019-esévhezképest.
Anemteljesítésekokaazelőzőévhezképestazenergiapiaci
szereplőkkörébenugyanazvolt,azaznemrendelkeztekelég-
ségeslikvidforrássalakötelezettségeikteljesítéséhez.Mind
atőkepiaci,mindagázpiacinemteljesítésekrőlelmondható,
hogy1-1ügyletkivételévelmindegyikaKELERKSZFáltalal-
kalmazotttürelmiidőnbelülteljesült.(54.ábra)

Az egyik külföldi gázkereskedő cég 730 ezer euró értékben 
nem teljesítette kötelezettségét a kiegyensúlyozó gázpia-
con. Anemteljesítésvégigmentatöbblépcsősveszteségfe-
dezésimechanizmuson,334ezereuróértékűátmenetikoc-
kázatikitettségetokozvaaKELERKSZF-nek.Anemteljesítés
203 ezer euró értékű garanciaalap-felhasználással járt.
AgázkereskedőcégegyoTCvételiügyletmeghiúsulásami-
attegyensúlytalanságotidézettelőavezetékrendszerben.
Ahirtelenkeletkezőkiegyensúlyozógáztermékvételár-kö-
telezettségelikviditásinyomásaláhelyezteacéget,amely
nem tudotteleget tenni a fizetési kötelezettségeinek és
nemteljesítővévált.AKELERKSZFfelhasználtaacégbiz-
tosítékeszközeitésszabadegyenlegeit,amelyekazonban
kevésnekbizonyultak,ígyaKELERKSZFadedikáltalapszintű
garanciálistőkéjétésadedikáltgaranciaalap10százalékátis
felhasználta.AKELERKSZF-neksikerültbegyűjtenieazösz-
szeskintlévőségét–szorosanegyüttműködveanemteljesítő
féllel,akiegyüttműködésihajlandóságátjelezte,ésakötele-
zettségekmegfizetésénekszándékáróladotttájékoztatást–, 
ígyszeptembervégérevisszatöltésrekerültekagarancia-
alapok, valamint az alapszintű garanciális tőke is. Ennek
következtébensemavétlenfeleket,semaKELERKSZF-et
nemértepénzügyiveszteség.
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7. keretes írás
Az energiapiac működése

Jelentősen mérséklődtek a KELER KSZF likviditási kockáza-
tai, amelyek az ECC garanciaalapjához való hozzájárulásából 
és a gázpiacon történő ÁFA-finanszírozásból származnak. 

38aföldgázellátásrólszóló2008.éviXL.törvény

Agázpiacokesetébenvégzettközpontiszerződőfél tevé-
kenységsoránaKELERKSZFügyfelekkelfolytatottadás-vé-
telitranzakciói27százalékÁFA-valnöveltértékenkerülnek
kiegyenlítésre.UgyanakkorazÁFA-szabályozásértelmében,
amennyibenegygáztermékeladójabelföldikereskedőés
vevőjekülföldiügyfél,akkoraKELERKSZF-nekazeladófe-
léazÁFA-valnöveltvételáratkellmegfizetni,mígavevőtől
csakanettóvételárkifizetéséreszámíthat.Ilyenesetekben
aKELERKSZF-neksajátforrásbólkellazÁFAösszegétmeg-
fizetnie.AzÁFA-finanszírozásikötelezettsége84százalékkal
csökkent2020során,amiaCEEGEXspotpiacforgalmában
tapasztaltvisszaesésnekköszönhető,illetvenormalizálódott
abelföldieladó/külföldivevőarányisazügyletektekinte-
tében. 2020-ban változatosan alakult a KELER KSZF ECC-
garanciaalaphoz való hozzájárulási kötelezettsége. 2020
elejétőlagaranciaalapésahozzájáruláselőbb6millióeuró
körüliértékrenövekedett,majdévközbenvisszacsökkent
4millióeuróra,azévvégéreazonbanismétemelkedésnek
indult,elérvea7millióeurótis,mivelazalklíringtagokke-
reskedésitevékenységejelentősenemelkedett.

AKELERKSZFközpontiszerződőfélkéntszámoljaelésgarantáljaamagyarországigázpiacokat,valamintáltalános
klíringtagiszolgáltatásokatnyújtazEuropeanCommodityClearing(ECC)általelszámoltenergiapiacokvonatkozásá-
ban.AKELERKSZFazenergiapiaciszolgáltatásainakköszönhetőenmeghatározószereplőjelettazenergiapiacokkal
kapcsolatospost-tradeinfrastruktúránakközép-európairégiósviszonylatban,aminekköszönhetőenazenergiapiaci
szolgáltatásokbevételei2020-banisjelentősenhozzájárultatársaságjövedelmezőségéhez.Agázpiacokattekintve
amagyarországirendszerüzemeltető,aMoLCsoporttagFGSZZrt.leányvállalata,azFGSZKPKft.aGet.tv.38szerinti
kereskedésiplatformkéntüzemeltetiaKereskedésiPlatformot(KP),amiazazonnaliföldgáztermékekkereskedési
helyszínekéntszolgál.AzMVMCsoporttagjakéntaHUPXZrt.leányvállalata,aCEEGEXZrt.pedigszervezettföldgáz-
piackéntüzemeltetiaCEEGEXazonnalipiacot,amelyszinténazonnalifizikaiszállításúföldgáztermékekkereskedési
helyszínekéntszolgál.AszinténHUPX-leányvállalatkéntműködőHUDEXszabályozottpiacadotthontahatáridősgáz-
ésvillamosenergiatermékekkereskedésilehetőségének.Érdekesség,hogyamígahatáridősgáztermékekklíringháza
aKELERKSZF,addigahatáridősvillamosenergia-termékekelszámolásárólazECCgondoskodik.AzECC-hezköthető
alklíringtagiszolgáltatáskeretébenaKELERKSZFhozzáféréstbiztosítEurópalegnagyobbéslegfontosabbenergiatőzs-
déihezéskereskedésiplatformjaihoz,ahololyan,akárvilágszintenishasználtbenchmark-termékekkelkereskednek,
mintahollandTTFGázvagyanémetPhelixáram.Alegnevesebbpiacokon,mintanémetvállalatcsoporthoztartozó
EPEXSpotvagyEEX,aviláglegnagyobbenergiakereskedői,illetvepénzügyiintézményeikereskednek,jellemzően
7/24-esnyitvatartással,atőzsdékforgalmapedigmeghaladjaateljesmagyarországienergiafogyasztástöbbszörösét.

Azenergiatermékekkereskedéseéselszámolásanagybanhasonlítapénzügyitermékekkereskedésiéselszámolási
rendszeréhez(lévén,hogypl.aderivatívenergiatermékekislegtöbbesetbenpénzügyiterméknekminősülnek),
ugyanakkornemszabadfigyelmenkívülhagyniazenergiatermékekfizikaiaspektusait.Ezentényezők–többek
közöttazelőállításukmódja,afizikaiszállításhozszükségesvezetékrendszerekműködésikapacitásaiéskorlátai,
valamintatárolhatóságukkorlátozottsága–befolyásoljákapiaciárakalakulását,ezáltalkiszélesítveaztakockázati
spektrumot,amellyelegyközpontiszerződőféltalálkozhatazenergiatermékekelszámolásasorán.Ilyenfontosfizikai
jellemzőazazonnalienergiapiacitermékekkapcsánazegyensúlytartásikötelezettség.Afizikaiszállításúazonnali

54. ábra
Nemteljesítések alakulása a KELER KSZF által 
elszámolt piacokon (2012-2020)

20

40

60

80

0

100

120

140

2 000

4 000

6 000

8 000

0

10 000

12 000

14 000
Darab Millió forint

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Nemteljesítések száma
Nemteljesítések értéke (jobb tengely)



MAGYAR NEMZETI BANK

FIZETÉSI RENDSZER JELENTÉS • 2021. JÚLIUS54

energiatermékeksajátossága,hogynemhelyettesíthetőtermékek,illetvetárolhatóságukiskorlátozott.Ráadásul
aszállítóknakéskereskedőknekfizikaihozzáférésszükségesazún.rendszerüzemeltetőkáltalüzemeltetettháló-
zathoz,vagyisagáztermékekeseténamagasnyomásúföldgázvezetékhez,áramtermékekeseténpedigamagasfe-
szültségűvezetékhálózathoz.Amagasnyomású/magasfeszültségűrendszereknekállandójelleggelegyensúlyban
kelllenniük,ezértakereskedőkisegyensúlytartásrakötelezettek,azazafizikairendszerbetörténőbetáplálásoknak
ésvételezéseknekegyezniükkellmindenpillanatban.Amennyibenvalamelyszereplőtöbbetvételezvagytöbbet
táplálbearendszerbeazelőrenominált,vagyamenetrendezésbenjelentettvolumeneknél,abbanazesetben
egyensúlytalanságbakerül.Arendszeregyensúlybantartásáértarendszerüzemeltetőfelel,amelyamagyarországi
gázvezetékekesetébenazFGSZZrt.,villamosvezetékektekintetébenpedigaMAVIRZrt.Haegyszereplőegyensúly-
talanságbakerül,akkorarendszerüzemeltetőkötelezőenkiegyensúlyozza,amiazegyensúlyiügyletadottszereplőre
valóallokálásávaltörténikmeg.

AKELERKSZF2020. január1-jétőlEurópábanegyedülállómódonmárkizárólag,mintklíringházszámoljaelés
garantáljaamagyargázpiaconakiegyensúlyozóiügyleteket,amelygyakorlattalaKELERKSZFaklasszikusközponti
szerződőféltevékenységtőlteljeseneltérőügylettípusokelszámolásátvégzi.Ajogszabályiváltoztatásnakmegfe-
lelőenaKELERKSZF2020-banmegkezdteazenergiapiacitermékekkockázatkezelésébenalkalmazottmódszerek
felülvizsgálatátabbólacélból,hogymégjobbanalkalmazkodnitudjonésmegfelelőenkezelnitudjaafizikaiszállítású
energiatermékekokoztatöbbletkockázatokatis.Afelülvizsgálateredményeialapjánegyátfogókoncepcióváltás
születettakockázatkezelésterén,amelyet2021-bennyújtottbeazMNBésazESMAszámáraengedélyezésre.
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4. A pénzforgalom és a pénzügyi 
infrastruktúrák aktuális kérdései

4.1. DIMENZIÓVÁLTÁS AZ 
ELEKTRONIKUS PÉNZFORGALOMBAN

4.1.1. Az azonnali fizetési rendszer 
működésének 1 éves tapasztalata

2020. március 2-án sikeresen elindult az azonnali fizetési 
szolgáltatás Magyarországon, ami új dimenzióba helyezte 
a hazai pénzforgalmat.Azújszolgáltatásindulásátólkezdve
2021elsőnegyedévénekavégéigösszesenközel152millió
azonnalifizetésitranzakcióteljesült,mintegy29ezermilliárd
forintösszértékbenabankonbelülitételekkelegyütt.Atranz-
akciókdarabszámánakmegoszlásáttekintve22százalékuk

bankonbelül,78százalékukpedigbankokközötti.Atranzak-
ciókérétkétnézveugyanakkorjóvalnagyobbabankonbelüli
arány(38százalék),amiannakistulajdonítható,hogyegyes,
vállalatokra koncentráló bankok a saját ügyfeleik közötti,
jellemzőennagyobbértékű,kötegeltformábanbenyújtott
tranzakciókatazazonnalifeldolgozásiszabályokszerinttelje-
sítik.Mindezekmellettaközpontiinfrastruktúraaműködés
elsőteljesévébenközel114milliótranzakciótdolgozottfel,
mintegy17ezermilliárdforintösszértékben.Ezzelakorábban
anapközbenielszámolásiplatformonfeldolgozottátutalások
több,mint40százalékaátterelődöttazazonnalielszámolási
platformra,ráadásulezazarányazidőelőrehaladtávalnö-
vekszikis,2021elejénmárelérteaz50százalékot.(55.ábra)

55. ábra
A BKR egyes platformjain lebonyolított tranzakciós forgalom megoszlása és a központi rendszerben feldolgozott 
azonnali fizetések egyes jellemzői (2020. március - 2021. április)
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A központi infrastruktúra feldolgozási adatai alapján mind 
a GIRO, mind a rendszertagok megfelelően felkészültek 
a tranzakciók lebonyolítására. 2021áprilisáigegyátlagos
munkanapon411ezertranzakciótdolgozottfelaGIRo67
milliárdforintértékben,munkaszünetinapokonpedigátla-
gosan125ezertranzakcióteljesült9milliárdforintértékben.
Aforgalomfeldolgozásárapedigaközpontirendszer,illetve
arendszertagokküldésiésfogadásikapacitásaismegfelelő-
nekbizonyult,fennakadásnemtörtént.AGIRoInstantplat-
formeddigráadásulmegsemközelítetteateljesítőképes-
ségehatárát,mivelazeddigilegforgalmasabbmásodpercis
messzeelmaradaz500tranzakció/másodpercesrendszerka-
pacitástól.Ezisaztmutatja,hogya2020.szeptember1-jétől
benyújtható,nemazonnalifeldolgozásikötelezettségaláeső
tételek,ígyanagyszámosságúvállalatikötegelttranzakciók
lebonyolításáraisjelentőstérvanmég,amivelegyébként
a jövőben jelentősenbővülhetahétmindennapján,24
órábanfolyamatosanteljesülőtranzakciókköre.(55.ábra)

Az azonnali fizetés bevezetésének hazai megközelítése, el-
sősorban a 10 millió forint alatti kötelező tranzakcióküldés 
előírása okán nemzetközi szinten is egyedülálló, ami jelen-
tősen hozzájárult ahhoz, hogy az átutalások azonnali fize-
tési tranzakciókká történő transzformálása tekintetében 
rögtön a világ élmezőnyébe kerüljünk. Nemzetköziösszeha-
sonlításbanvizsgálvaazazonnalifizetéshazaibevezetését,
jóllátható,hogynagyonrövididőalattértelMagyarország
arraaszintre,amimás,fejlettpénzforgalommalrendelkező

országoknakévekbetelt.Abankonbelüliforgalmatisvizs-
gálvaelmondható,hogyarendszerindulásától2021első
negyedévénekavégéigazösszeshazai(bankonbelüliés
bankközi,egyediéscsoportos,illetveforintésdeviza)át-
utalás36százalékaazazonnalifeldolgozásiszabályokszerint
kerültvégrehajtásra,amikimagaslóeredmény.(56.ábra)

Az ügyfelek hamar megszokták és megszerették a folya-
matosan rendelkezésre álló, a tranzakciók rendkívül gyors 
lebonyolítását lehetővé tevő szolgáltatást.Azazonnalifi-
zetéslétjogosultságátmisemszemléltetijobban,minthogy
a tranzakciókközelharmadátnormálbankinyitvatartási
időnkívül,korareggel,esteéséjszaka,illetvemunkaszüneti
napokonindítjákazügyfelek.Hétköznapokonmárahajna-
liidősávoktólkezdődően,jóvalabankirendszereknyitása
előttmegindulaforgalomfokozatosfelfutása,amiabanki
nyitvatartásiidőntúlsemesiklátványosan,ígykésőesteis
viszonylagélénkenhasználjákaszolgáltatástazügyfelek.
Ezatendenciahétvégénistapasztalható,sőtottakésőes-
tiforgalommégközelebbisvananapközbenicsúcsokhoz,
mintahogyaztahétköznapokesetébenláthatjuk(45.ábra).
Nagymértékbentámogatjaaszolgáltatásgyorselterjedését
arendszermegbízhatóműködéseésatranzakciókrendkívül
gyorsvégrehajtásais.HabárazMNBvonatkozópénzforgal-
mirendeleteaztírjaelő,hogyatranzakciókatmaximum5
másodpercalattkelleljuttatniacímzettpénzforgalmiszol-
gáltatójához,avalóságennélsokkaljobbképetmutat,mivel
67,6százalékukmáregy,95,6százalékukpedigkettőmá-
sodpercenbelülteljesül(57.ábra).ABKRfeldolgozásiadatai
alapjánazisjóllátszik,hogyazazonnalifizetésiszolgáltatás
elérhetővéválásávalmegnőttakisértékű,főként10ezer
forintalattitranzakciókaránya.Ebbenazértékkategóriá-
banakártöbbszázalékpontosemelkedésismegfigyelhető
arendszerindulásaelőttiidőszakokhozképest,amiszintén
afogyasztóiszokásokmegváltozásáraengedkövetkeztetni
aszemélyekközöttikészpénzestranzakciókegyrészének
átterelődésekapcsán.

56. ábra
Azonnali fizetési tranzakciók aránya az összes 
átutalási tranzakción belül nemzetközi 
összehasonlításban a szolgáltatás bevezetését követő 
években
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Azonnali fizetési tranzakciók feldolgozási ideje (2020. 
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4.1.2. Innovatív szolgáltatásfejlesztés 
főként az azonnali fizetésre és az online 
pénztárgépeket érintő szabályozási 
változásra alapozva

2020-ban az azonnali fizetés bevezetésével jelentősen 
javultak az elektronikus fizetési megoldások széleskörű 
használatának feltételei, mivel olyan helyzetekben is re-
leváns elektronikus alternatívát jelent az azonnali fizetés, 
ahol korábban csak a készpénz nyújtott megoldást.Már
azazonnalifizetésalapfunkcióivalisszintemindenfizetési
helyzetbenlehetővéváltazelektronikusfizetés,azerreépü-
lőpiacimegoldásokpedigtovábbegyszerűsíthetikafizetési
folyamatokat.Azazonnalifizetésiszolgáltatáselérhetővé
válásának köszönhetően, az egyszerűenés kényelmesen
használható banki mobilapplikációk megjelenésével és
egyre szélesebbkörűelterjedésévelpárhuzamosan,már
szintemindenkiszámáravanrelevánselektronikusalter-
natíva a személyek közötti pénzküldés lebonyolítására.
Ennek egyik legnagyobb előnye a készpénzzel szemben,
hogyakedvezményezettneknemkellfeltétlenültalálkoz-
niaatranzakciókezdeményezőjével,ezáltalatávol lévők
közöttis lehetségesaz időkritikustranzakciókvalósidejű,
gyors és hatékony lebonyolítása. Az azonnali fizetés be-
vezetéseemellettmáraszámlafizetések, illetvefizikaiés
onlinevásárlásokesetébeniskitágítottaalehetőségeket.
Számoshelyzetbenráadásul,aholnincsszükségazösszetett
kasszarendszerekésszámviteliprogramokmiattintegrált
megoldásokimplementálására,márazalapszolgáltatásis
könnyenalkalmazhatómegoldástkínál.Ugyanakkorszámos
piaciszereplődolgozikazon,hogykényelmimegoldásokkal
segítsékaszolgáltatáselterjedésétakomplexebbfizetési
helyzetekbenis,amitazMNBésaGIRoáltalbiztosítottki-
egészítőlehetőségek,ígyamásodlagosazonosítók,valamint
afizetésikérelem,továbbáakidolgozottQR-kódszabványis
támogatnak.Ennekkereténbelülegyretöbbpiaciszerep-
lőnéljelenikmegaQR-kódalapjántörténőfizetésindítás,
amelynekahasználatávalafizetőfélegyszerűen,mindössze
akódtelefonosbeolvasásávalindíthatfizetéstakereskedő
pénztáránálvagyinternetesvásárláseseténahonlapján.
Ugyanegyelőrecsak3szereplőbiztosítjaaQR-kódszab-
ványraalapozottfizetésindításlehetőségét,azintézmények
méretébőladódóanmármostiskifejezettenjóalefedettség
azügyfelekkörében.Afizetésikérelemszolgáltatásszintén
egyretöbbpiaciszereplőnéljelenikmeg,ésezenatéren
abankokmelletttöbbnempénzügyi intézménynél isfo-
lyamatbanvanaszolgáltatásbevezetése.Már7rendszer-
tagnálelérhetőaszolgáltatás,továbbáafizetésikérelmek
tömegesbeküldésétésfeldolgozásátlehetővétevőközponti
megoldás(GIRoFix)felkeltettetöbbnembankiszereplőér-
deklődésétis.Anagyobbközüzemiszolgáltatók,telekom-
munikációsvállalatokésegyébszámlakibocsátókesetében

példáulafizetésikérelmektömegesbeküldésénekésfel-
dolgozásánakalehetőségévelakárújalapokrahelyezhető
aszámlafizetésekgyakorlatais.

Az elektronikus és ezen belül is az azonnali fizetések elter-
jedésének, valamint az ezt lehetővé tevő szolgáltatások 
fejlesztésének további lendületet adhat az elektronikus 
fizetés lehetőségének kötelező biztosítása az online pénz-
tárgéppel rendelkező üzletekben.Azelektronikusfizetési
lehetőség – Kereskedelmi törvény alapján 2021. január
1-jétől–széleskörbentörténőkötelezővétételejelentős
előrelépésazelektronikusfizetésiszolgáltatásokhasználati
feltételeinekajavításában.Az,hogyazügyfelekbiztosak
lehetnekabban,hogyamindennapikiadásaikatazország
összestelepülésén,mindenesetbenképeseklesznekelekt-
ronikusanisrendezni,megszüntetiazezenatérenkoráb-
banfennállóbizonytalanságot,ezáltalpedigtámogatjaaz
intenzívebbhasználatot,valamintújügyfeleketkapcsolbe
amodernfizetésimegoldásokhasználatába.Fontos,hogy
aKereskedelmitörvényhoztaszabályozásnakazelektroni-
kusfizetésekelfogadásaterénkártyásvagyazonnalifize-
tésselismeglehetfelelni,ígyakereskedőknekatechnikai
megoldás,aköltségekésazüzlettípusaalapján számos
választásilehetőségükvan.Akártyaelfogadástekintetében
példáulahagyományosbankiszereplőkmellettegyretöbb
innovatívszolgáltatóismegjelenikapiacon,akikgyakran
testreszabottabbmegoldásokatkínálnak,továbbájelentős
újtásthozazún.„SoftPoS”technológiais,amilehetősé-
getbiztosítarra,hogyelkerülhetőlegyenaköltségesebb
PoS-terminálokigénybevétele.Emellettazazonnalifizetés
esetébenisigenszélesalehetőségektárházaamásodla-
gos azonosítóknak, a fizetési kérelem szolgáltatásnak és
ahazaiQR-kódszabványnakköszönhetően.Mindazonáltal
a kisebb forgalmú és ezáltal költségérzékenyebb, illetve
integráltkasszarendszereketnemalkalmazószereplőkszá-
mára,aholjellemzőennemkritikuskérdésakasszaminél
nagyobbáteresztőképessége,kézenfekvőalternatívalehet
azazonnalifizetés, főkéntakártyaelfogadásiszolgáltatás
igénybevételeeseténjelentkező,relatívemagasköltségek
miatt. Esetükben ehhez nem is szükségesek komolyabb
fejlesztések, elegendő lehetmindössze egymásodlagos
azonosítóregisztrálásaafizetésindításmegkönnyítéseér-
dekében,hogyavásárlóknaknekelljenahosszúszámlaszá-
mokatmegadniuk,vagyegystatikus,atranzakcióösszegét
nemtartalmazóQR-kódkifüggesztéseakasszánálafizetési
adatokkényelmesátadásánakelősegítéseérdekében.Ehhez
pénzforgalmiszolgáltatók,illetveegyébtechnikaiszereplők
bevonásárasincsszükség,mivelamásodlagosazonosító
szolgáltatáséppúgykötelező,mintameghatározotttranz-
akciósköresetébenazazonnalilebonyolítás,továbbáaQR-
kódgenerálásáratöbbingyenesésmegbízhatóalkalmazás
isrendelkezésreáll.Mindösszeannyitovábbiteendőjükvan
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akereskedőknek,hogybiztosítsákabeérkezőtranzakciók
valósidejű ellenőrzését, amit a jóváírási tranzakciókhoz
a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál igényelhető
SMS-alapúértesítésiszolgáltatás,vagyakáramobilbanki
alkalmazásbanaszámlatörténetfigyeléseislehetővétesz.

Az azonnali fizetés széleskörű elterjedésének további tá-
mogatása érdekében kulcskérdés az átutalásokat érintő 
banki árazási struktúra átalakítása, az alapszolgáltatásra 
épülő kiegészítő elemek, így a fizetési kérelem szolgáltatás, 
valamint a QR-kód alapú fizetésindítás implementálása, 
továbbá a kereskedői fizetési helyzeteket érintő fejleszté-
sek előmozdítása. Apénzforgalmiszolgáltatóknak,anagy
tranzakciósforgalmatlebonyolítókereskedőknekésszámla-
kibocsátószolgáltatóknakegyaránterőfeszítéseketkellten-
niükazért,hogymindenfizetésihelyzetbenszéleskörben
elterjedjenazazonnalifizetés.Ennekkeretébenazazonnali
fizetésekszéleskörűelterjedéséhezelengedhetetlenaszol-
gáltatásmegfelelőárazása,ugyanakkor–ahogya2.2.fe-
jezetbenazátutalásokatérintőárazásigyakorlatkapcsán
leírtakbólislátható–alegtöbbügyfélesetébenmégmindig
tranzakciókéntiköltségek(minimumdíjakésértékarányos
tételek)sújtjákazátutalásokat,amikedvezőlenülhatafize-
tésimódhasználatára.Emiattazazonnalifizetéshátrányo-
sabbhelyzetbenvan,mintanemzetközikártyatársaságok
fizetésimegoldásai,amelyekesetébenalegtöbbpénzforgal-
miszolgáltatómárrégótacsomagalapúárazásigyakorlatot
érvényesít,illetvemintakészpénz,amelynekhasználatát
150ezerforintigingyenesnekérzékelikazügyfelek.Ennek
kapcsánelengedhetetlen,hogyolyanszámlacsomagokke-
rüljenekkialakításraésszéleskörbenhozzáférhetővététel-
re,amelyekazátutalásoktekintetébensemtartalmaznak
tranzakciókéntidíjtételeketazügyfelekszámára.Mindezek
mellettaQR-kódalapúfizetésindításésafizetésikérelem
szolgáltatásminélszélesebbkörűimplementálásaiskulcs-
kérdés.Ugyan–ahogykorábbanisjeleztük–ezenatéren
elindultakafejlesztések,azonbanabankoktöbbségemég
nembiztosítjaakapcsolódószolgáltatásokatazügyfelek
számára.Ahhoz,hogyazazonnalifizetésvalóbanminden
fizetési helyzetben releváns alternatíva legyen, arra van
szükség,hogyamobilbankialkalmazásokbankényelmesen
ésegyszerűenelérhetőlegyenlegalábbaQR-kódbeolvasása
ésennekalapjánazonnalifizetésindítása,valamintafizetési
kérelmekfogadásaésmegválaszolása.Ezalapfeltételeake-
reskedőielfogadáskialakításánakisazokbanahelyzetekben,
aholintegráltkasszarendszerekhezéskomplexszámviteli
programokhozkell illeszteniazújfizetésimódbevezeté-
sét.Mindazonáltalennekamegvalósításaapiaciszereplők
érdekeis,miveljelentősversenyhátrányalakulhatkiabból,
havalakinem,vagynemkellőmértékbenfektethangsúlyt
azazonnalifizetésre,amivelszámoskészpénzestranzakció
elektronizálható. A fejlesztések implementálása mellett

kiemeltenfontostovábbáazügyfelekmegfelelőtájékozta-
tásaisazelérhetőlehetőségekről,mivelatapasztalatazt
mutatja,hogyalakosságdöntőrészeugyanhallottaszolgál-
tatásról,azonbansokannincsenektisztábanarészletekkel.
Apénzforgalmiszolgáltatókmellettajelentősügyfélszám-
malrendelkezőkereskedőkésszámlakibocsátószolgáltatók
ishozzátudnakjárulniazazonnalifizetéselterjedéséhez
azzal,haazügyfeleikneklehetővéteszikennekhasználatát.
Ezzelugyanismárnéhánypiaciszereplőfejlesztéséveljelen-
tőstömegszembesülhetazújfizetésilehetőséggel.Ehhez
azonbanezeknekazintézményeknekarészletestájékozta-
tásaésalehetőségeikfeltérképezéseszükséges.

4.2. EURÓPAI SZABÁLYOZÁSI, 
STRATÉGIAI ÉS FEJLESZTÉSI 
KEZDEMÉNYEZÉSEK 

Az Európai Bizottság 2020. szeptember 24-én közzétette 
digitális pénzügyi csomagját, amelynek célja az Európai 
Unió pénzügyi szektorának és a kapcsolódó innovatív pán-
európai fejlesztési kezdeményezéseknek a támogatása egy 
agilis szabályozói keretrendszer kialakításával. Abizottsági
csomagegydigitálispénzügyi,illetveegyretailpénzforgalmi
stratégiát,valaminttöbbjogalkotásitervezetetistartalmaz
többekközöttakriptoeszközökhöz,amegosztottfőkönyvi
technológiához(DLT),valamintapénzügyiinfrastruktúrák
működésibiztonságánaknöveléséhezkapcsolódóan.AzEu-
rópaiBizottságcéljaapénzügyi szektorversenyképessé-
génekerősítése,afolyamatosanváltozókörnyezethezleg-
jobbanalkalmazkodószabályrendszeradaptálása,valamint
afogyasztóvédelem,apénzügyistabilitásésazinnovatív
pénzügyi termékekhez történőhozzáféréselőmozdítása.
Ennekkereténbelülolyankérdésekkerülneknapirendre,
mintapiacitöredezettségkezeléseésahatárokonátnyúló
szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés bizto-
sítása,az „azonos tevékenység,azonoskockázat,azonos
szabályok”elvénekszéleskörűérvényesítése,azazonnali
fizetésekelterjedésénektámogatása,amelyetszükségese-
ténazeuróalapúazonnalifizetéskötelezőségérevonatkozó
jogszabályielőírástámogatna,valamintanembankiszerep-
lőkhozzáféréséneklehetővétételeakritikuspénzügyiinfra-
struktúrákhoz,amitazMNBmárjelenlegisbiztosít.Mind-
ezekmellett–abizottságicsomagtólfüggetlenül–egyéb
területeken,ígyahatáronátnyúlófizetések,valamintegyes
értékpapír-piaci szereplők, főkéntértéktárakésközponti
szerződőfelekkapcsánisújabbelőírásokléptekhatályba,
amelyekszinténazátláthatóságjavítását,illetveaműködési
kockázatokcsökkentéséthivatottakelőmozdítani.Aszabá-
lyozásikezdeményezésekmelletttöbbinnovatívprojektis
indultapán-európaiszolgáltatásfejlesztéstámogatásáért,
továbbáaTőkepiaciUniólétrehozásavonatkozásábanisúj
cselekvésitervszületett.
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4.2.1. Digitális pénzügyi stratégia

A digitális pénzügyi stratégia megalkotásának fő célja, hogy 
az innovációs ciklusok felgyorsulásával és a digitalizáció 
előtérbe helyeződésével párhuzamosan az európai pénz-
ügyi szektor is megőrizze kellő rugalmasságát annak ér-
dekében, hogy ne maradjon le a jellemzően tengeren túli 
FinTech és BigTech vállalatokkal folytatott versenyben. 
Akövetkezőévekpénzügyifejlődésitendenciáivalkapcso-
latbankulcskérdés,hogyazegyreinkábbadat-ésIT-vezérelt
innovációsfolyamatokbanmelyszereplőklesznekképesek
a piaci struktúrákat a saját igényükre szabva utat törni. 
Azeurópaipénzügyiszektornakmegkellragadniaminden,
adigitálisforradalomáltalkínáltlehetőségetannakérde-
kében,hogymeghatározótényezővéváljonafolyamatok
irányításában világviszonylatban is. Ugyanakkor arra is
törekednikell,hogyazeurópaiértékekenésakockázatok
megfelelőkezelésén,illetveszabályozásánalapulódigitá-
lispénzügyifolyamtokhelyeződjenekelőtérbe. Adigitális
pénzügyistratégiaegyiklegfőbbprioritásaapiacitörede-
zettségkezelése,ezáltallehetővétéveazeurópaifogyasztók
számáraahatárokonátnyúló,lehetőségszerinteurópaiszol-
gáltatásokhozvalóakadálymenteshozzáférést.Ezzelkap-
csolatbanaproblémátjelenlegazjelenti,hogyaszámos
tekintetbenegyreinkábbösszefonódó,különböződigitális
pénzügyiszolgáltatásokatnyújtószereplőkegyrészekívül
esikameglévőkeretrendszeren.Azújonnanlétrejövődigi-
tálispénzügyiszolgáltatásokezértameglévőszabályozási
ésfelügyeletikeretrendszerszámáraegyrenagyobbkihí-
vástjelentenekapénzügyistabilitás,afogyasztóvédelem,
atisztességesversenyésabiztonságmegőrzése,valamint
azegységespiacmegteremtéseszempontjából.AzEuró-
paiBizottságeztfigyelembevévekülönösfigyelmetkíván
fordítaniaz„azonostevékenység,azonoskockázat,azonos
szabályok”elvére.Kiemelthelyenszerepelannakbiztosítása
is,hogyazEurópaiUniószabályozásikeretrendszereafo-
gyasztókésapiacihatékonyságérdekébensegítseelőaz
innovációt,amelynekkereténbelülugyanakkorbiztosított,
hogyamegosztottfőkönyvitechnológián,illetvemester-
ségesintelligenciánalapulómegoldásokatfelelősségteljes
módon,afogyasztóvédelmiszempontokatfigyelembevéve,
azEurópaiUnióértékrendjévelösszhangbanalkalmazzák.

4.2.2. Retail pénzforgalmi stratégia

A retail pénzforgalmi stratégia fő célja annak előmozdí-
tása, hogy olyan versenyképes pán-európai fizetési meg-
oldások álljanak rendelkezésre, amelyek támogatják az 
Európai Unió gazdasági és pénzügyi szuverenitását.AzEu-
rópaiBizottságvíziójaa retailpénzforgalomfejlődésével

39DigitaloperationalResilienceAct

kapcsolatbanalapvetőenháromterületreösszpontosul:az
ügyfelekmagasszínvonalúfizetésimegoldásokszélesköré-
heztörténőhozzáférésnekbiztosítására,amelyekbiztonsá-
gos,hatékonyéselérhetőinfrastruktúrákonalapulnak;olyan
versenyképespán-európaifizetésimegoldásoklétrejöttének
éselterjedésénektámogatására,amelyekelősegítikEurópa
gazdaságiéspénzügyiszuverenitását;valamintazEurópai
Uniónkívüli,határokonátnyúlófizetésekjavításánakelmoz-
dítására.MindezeketfigyelembevéveazEurópaiBizottság
céljaegyolyanversenyképespénzforgalmipiaclétrehozá-
sa,amelynekkereténbelülmindenpiaciszereplőegyenlő
feltételekkelvehetrésztaversenybenannakérdekében,
hogyvalóbaninnovatívéskorszerűfizetésimegoldásokjö-
hesseneklétre.Éppenezértazegységespénzforgalmipiac
kialakítása,valamintazinnovációésazátjárhatóságtámo-
gatásaérdekébenkiemeltprioritáskéntcélultűztékki,hogy
2021végéigvalósuljonmegazeuróalapúazonnalifizetések
széleskörűelterjedése,amelyetszükségeseténakötelező
bevezetésrevonatkozójogszabályielőírássalkívánnaktá-
mogatni.Fontosszempontkéntkerülkiemelésreahatékony
ésátjárhatóretailpénzforgalmirendszereklétrehozásaisaz
innovatívszolgáltatásokközöttiátjárhatóságerősítéseérde-
kében.Ennekérdekében2021végénátfogófelülvizsgálat
indulazújeurópaipénzforgalmiirányelv(PSD2)alkalma-
zásáról,illetveannakhatásairól,amelynektapasztalataira
építve2022közepéigjogalkotásijavaslatkészülegyúj„open
Finance”keretrendszerkialakításávalkapcsolatban.Fontos
fejlemény,hogyanyíltésmindenszereplőszámárahozzá-
férhetőpénzforgalmiökoszisztémakialakításakapcsánfon-
tolóraveszikanembankiszereplők,ígyaze-pénzkibocsá-
tókésegyébpénzügyiintézményekesetébenamegfelelő
felügyeletéskockázatkezelésbiztosításamellettiközvetlen
ésmegkülönböztetésmenteshozzáférés lehetővé tételét
akritikuspénzügyi infrastruktúrákhoz,amitazMNBmár
jelenlegisbiztosít.MindezekmellettazEurópaiBizottság
szorosanegyüttkívánműködniazEKB-valegyeuróalapúdi-
gitálisjegybankpénzkibocsátásánaktámogatásaérdekében,
elsőkörbenalehetőségekfeltérképezésekapcsán.

4.2.3. A pénzügyi szektor digitális 
működési ellenállóképességének 
növelésére vonatkozó javaslat

A pénzügyi szektor digitális működési ellenállóképes- 
ségének növelése érdekében kidolgozásra került egy uni-
ós szintű szabályozási javaslat annak érdekében, hogy 
megerősítésre kerüljenek a pénzügyi szolgáltatások 
kiberbiztonsági aspektusai, valamint kezeljék a tágabb 
működési kockázatokat. ADoRA39apénzügyivállalatok
IT-biztonságánaknövelésére,addicionálisadatszolgáltatási
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kötelezettségekre, a felügyeleti kooperációra, valamint
aharmadikfél információs-éskommunikációs-technoló-
giaibeszállítókfelvigyázásáravonatkozóelőírásokattartal-
maz.Ennekkereténbelülrészleteskövetelményeketfogal-
mazmegazzalkapcsolatban,hogyapénzügyivállalatok
hogyan tartsáknyilvánéskezeljékabeszállítóiktól (mint
harmadikfélszereplőktől)eredőinformációs-éskommu-
nikációs-technológiaikockázatokat.Ajavaslataharmadik
félnekminősülőkulcsfontosságúinformációs-éskommu-
nikációs-technológiaiszolgáltatókvonatkozásábanráadásul
szigorúbbelőírásokatéshatóságifelvigyázásifeladatokat
irányozelő,tekintettelarra,hogyezekaszereplőkjellemző-
enhatárokonátnyúlójelleggel,illetveapénzügyivállalatok
szélesköreszámáranyújtanakszolgáltatásokat.Eztfigye-
lembevéveakapcsolódófelvigyázásifeladatokatazegyik
európaiszintűfelügyeletihatóságlátnáel.Mindezekmellett
atervezetettöbbszabályozástechnikaistandardegészítki,
amelyekakapcsolódókockázatkezelésre,eseményjelentés-
re,tesztelésreésfelvigyázásravonatkozófőszabályokatrög-
zítikannakérdekében,hogymegszüntetésrekerüljenekaz
információs-éskommunikációs-technológiaikockázatokkal
kapcsolatosjogalkotásieltérések,valamintaheterogéntag-
államiszabályozásiésfelügyeletimegközelítések.Mindezek-
kelelhárításrakerülnekapénzügyiszolgáltatásokegységes
piacánaklétrejötteelőttiakadályokésmegteremtésrekerül
apénzügyiszervezetekszámáraegyharmonizáltésátfogó
keretrendszerazinformációs-éskommunikációs-technoló-
giaimegoldásokalkalmazásávalkapcsolatban.Ennekmen-
ténaDoRAvárhatóanjelentőselőrelépésthozazáltal,hogy
ahatályaapénzügyivállalatokszinteteljeskörérekiterjed,
ígyahitelintézetektőlakriptoeszközöketszolgáltatószerep-
lőkig,abiztosítóktólaközpontiértéktárakig,illetveakeres-
kedésihelyszínektőlahitelminősítőkigmindenintézmény
egységesszabályokalapjánkell,hogyjelentseazincidenseit,
kezeljeakockázataitésteszteljeavonatkozórendszereit.
UgyanakkoraPSD2ésaNISdirektíva40általelőírtincidens-
jelentésikötelezettségeketiskiváltjaaDoRA,ezzelegysze-
rűsítveahatályaaláesőintézményekjelentésikötelezett-
ségeit.Ajelenlegitervekszerintegyedülaközpontifizetési
rendszereküzemeltetőirenemfogkiterjedniaDoRAhatá-
lya,amiugyanakkorjellemzőenaközpontibankokatjelenti.

4.2.4. Kriptoeszközökről szóló 
rendelettervezet

A kriptoeszközök nagy része jelenleg kívül esik a hatályos 
európai uniós szabályozás keretein, amelynek a kockáza-
taira tekintettel egy rendelet előkészítése kezdődött meg 
annak érdekében, hogy egységes jogszabályi keretrendszer 

40ahálózatiésinformációsrendszerekbiztonságánakazegészEurópaiUnióbanegységesenmagasszintjétbiztosítóintézkedésekrőlszóló2016.
július6-i(EU)2016/1148európaiparlamentiéstanácsiirányelv

41RegulationonMarketsinCrypto-assets
42distributedledgertechnology

kerüljön létrehozásra a kriptoeszközökkel kapcsolatos 
tevékenységek megfelelő szabályozásához. A MiCA41 
akriptoeszközökkel(pl.Bitcoin,Ethereum,Dogecoin,Diem
vagykorábbinevénFacebookLibra)kapcsolatbanfelmerülő
jelentősfogyasztóvédelmikockázatokratekintettelegységes
bejelentési,fogyasztóvédelmi,felügyeleti,illetvevisszaélés
ellenirészletszabályokatfogalmazmegakriptoeszközökki-
bocsátásáraéskereskedelmérevonatkozóan.Atervezettek
szerintarendeletmindenolyankriptoeszközrevonatkozna,
amelyekeddigmégnemtartoztakegyetleneurópaiuniós
jogszabályhatályaalásem, ígytöbbekközöttazún.esz-
közalapú tokenekre, felhasználói tokenekre, valamint az
újfogalomkéntmegjelenőelektronikuspénz-tokenekreis.
Azelektronikuspénz-tokeneknemtekinthetőkahagyomá-
nyos értelemben vettelektronikus-pénznek, ugyanakkor
ahagyományoselektronikus-pénzmindenegyesismérvé-
velrendelkeznek,ezértisfontosamegfelelőszabályozási
keretekközétörténőterelésük.A javaslata jelentősesz-
közalapútokenekre,amelyekreglobálisstablecoin-kéntis
szoktak hivatkozni, szigorúbb előírásokat fogalmazmeg.
Ezzel elsősorban a jegybankokmonetáris politika feletti
kontrolljátkívánjákmegerősíteni.Mivelajelentőseszköz-
alapútokenekhatárokonátnyúlójelleggelishasználhatók
csereeszközként,illetvealkalmasaklehetneknagyvolumenű
fizetésiműveleteklebonyolítására,ezértatagállamokközöt-
tifelügyeletiarbitrázselkerüléseérdekébenezeneszközök
felügyeletétazEBAlátnáel.Mindezekmellettatervezett
jogszabálykötelezővékívánjatenniakriptoeszközöketkibo-
csátókszámára,hogyarendeletnekmegfelelőtájékoztató
dokumentumot(úgynevezettalapdokumentumot)tegye-
nekközzé.A2020.szeptember24-énpublikált,azEurópai
UnióújdigitálispénzügyicsomagjátképezőMiCAegyelőre
jogalkotásiszakaszbanvan,azelőírásaitatervezetteksze-
rintahatálybalépésétőlszámított18hónaputánkellmajd
alkalmazni.

4.2.5. Megosztott főkönyvi technológián 
alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti 
rendszeréről szóló rendelettervezet

Jelenleg még igen korlátozott a megosztott főkönyvi tech-
nológia alkalmazása a pénzügyi szolgáltatások területén, 
amire tekintettel kidolgozásra került egy európai uniós ter-
vezet az alkalmazási és működési feltételekre, a használat 
engedélyezésére, illetve felügyeletére, valamint a nemzeti 
és európai hatóságok közötti együttműködésre vonatkozó-
an. HabárazEurópaiUniótechnológiasemlegeselveketkö-
vet,ajelenlegipénzügyiszabályozásjellemzőennemameg-
osztott főkönyvi technológia (DLT42) és a kriptoeszközök
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széleskörűalkalmazhatóságátszemelőtttartvakerültkidol-
gozásra.Ezáltalvannakolyanelőírások,amelyekkifejezet-
tenakadályozzákaDLTalkalmazásátbizonyoshelyzetekben.
Ennekafeloldásaérdekébenkidolgozásrakerültegyren-
delettervezetamegosztottfőkönyvitechnológiánalapuló
multilaterális kereskedési, illetveértékpapír-kiegyenlítési
rendszerekműködtetésérejogosultságotszerzőpiacisze-
replők(pl.befektetésivállalatok,központiértéktárak)vo-
natkozásában.Ajavaslatamegosztottfőkönyvitechnológia
alkalmazásiésműködésifeltételeire,továbbáahasználat
engedélyezésére,illetvefelügyeletére,valamintanemzeti
ésazeurópaihatóságokközöttiegyüttműködésrevonatkozó
előírásokattartalmaz.Ennekalapjánazengedélyezettpiaci
szereplőkkísérletijelleggelDLT-alapúpiaciinfrastruktúrát
működtethetnekbármelyunióstagállamban.Amegosztott
főkönyvitechnológiánalapulópiaciinfrastruktúrákraindí-
tottközöseurópaiunióspilotprojektsegítségévelacégek
kiaknázhatjákajelenlegijogszabályikereteket,afelügyeleti
ésszabályozóiszervekfelmérhetikaszabályozásbanrejlő
akadályokat,továbbáaszabályozókésacégekértékesta-
pasztalatokratehetnekszertamegosztottfőkönyvitechno-
lógiaalkalmazásáról.Mindazonáltalapilotprojektindulása
utánötévvelegyrészletesjelentéskészülmajd,amelyhez
kapcsolódóanmegvizsgálják,hogyajelenlegiformájában
fenntartható-easzabályozás,illetvekiterjeszthető-emás
pénzügyieszközökre,továbbászükséges-eolyanirányban
módosítaniazeurópaiuniósjogikeretrendszert,hogyle-
hetővétegyeamegosztottfőkönyvitechnológiaszéleskörű
alkalmazásátegyébpénzügyiszolgáltatásokterületénis.

4.2.6. Határon átnyúló fizetési műveletek 
esetén alkalmazandó további előírások

Az árfolyam-konverziós díjak transzparenciájának további 
növelése érdekében a határon átnyúló fizetésekről szóló 
európai uniós rendelet újabb előírásait kell alkalmazni 
2021. április 19-től.Ennekértelmébenakártyakibocsátó
pénzforgalmiszolgáltatókkötelesektájékoztatástküldeni
afizetésiszámlapénznemétőleltérőkártyásvásárlásokhoz
vagyazATM-enkeresztülikészpénzfelvételekhezkapcso-
lódódíjakrólazügyfelekrészére.Atájékoztatásakártyás
fizetéshezkapcsolódópénznemekközöttiátváltásért(kon-
verzióért)felszámításrakerülőteljesdíjmértékétazEurópai
KözpontiBank(EKB)általkiadottlegfrissebbeuródeviza-
árfolyamhozképestszámítottszázalékosértékformájában
tartalmazza,ezazún.árrés.Ennekköszönhetőenazügy-
felek a fizetésiművelet kezdeményezésekor információt
kapnakapénzforgalmiszolgáltatóáltalakonverzióértfel-
számítottdíjról,vagyisazárrésről,ígyösszehasonlíthatóvá
válnakakülönbözőszámlavezetőkdevizaváltáskapcsánfel-
számítottdíjai.Akártyakibocsátópénzforgalmiszolgáltató

43thirdpartyprovider
44EuropeanThirdPartyProvidersAssociation

atájékoztatástazügyfelévelkötöttmegállapodásnakmeg-
felelőenkötelesmegküldeniszámáravalamelyszéleskörben
elérhetőéskönnyenhozzáférhetőelektronikuskommuniká-
cióscsatornánkeresztül(pl.SMS,e-mailvagyamobilbanki
alkalmazásokonbelüliértesítésekformájában).Azügyfe-
leknekmindenolyanhónapbanegyszerkellilyenüzenetet
kapniuk,amikorafizetésiszámlájuktóleltérőpénznemben
fizetésikártyávalkezdeményezettfizetéstindítanak.

4.2.7. Pán-európai fejlesztési 
kezdeményezések

Az Európai Bizottság digitális pénzügyi csomagja mellett más 
területeken, az EKB és a legjelentősebb piaci szereplők kez-
deményezésére is zajlanak különböző projektek, amelyek 
a pán-európai szolgáltatásfejlesztés előmozdítását célozzák. 
Avégfelhasználóifizetésimegoldásokatérintőpán-európai
fejlesztésikezdeményezésekközülkiemelkedikaEuropean
PaymentsInitiative(EPI)névrekeresztelt,többtucatpiaci
szereplő,főkéntkereskedelmibankokegyüttműködésében
megvalósulóprojekt,amelynekcéljaazeuróalkalmazásától
függetlenül egyegészEurópára szabottfizetésimegoldás
létrehozásaamárműködőkártyarendszerekésazSCTInst
sémáhozkapcsolódóanújonnanlétrejövőazonnalifizetési
szolgáltatásalapjain,kihasználvaakétfizetésimódegyesele-
meinekkombinálásávalnyerhetőszinergiákat.Aterveksze-
rintazEPIkereteinbelülkínáltszolgáltatásegykártyátésegy
digitálispénztárcátegyaránttartalmazómegoldásleszannak
érdekében,hogyazeurópaifogyasztókéskereskedőkszá-
máraalehetőlegtöbbfizetésihelyzetbennyújtsonreleváns
alternatívátafizetésekindításaésfogadásavonatkozásában.
Atechnikairészletekkidolgozásaésazimplementációsfázis
előkészítésejelenlegvanfolyamatban.AzEPImellettmás
piacikezdeményezésekisszorgalmazzákahatáronátnyúló
pénzforgalmiszolgáltatásokhoztörténőmindegységesebb,
illetvekényelmesebbügyfélhozzáféréselőmozdítását.Ennek
kereténbelülérdemesszótemlítenipéldáulaPSD2hatálya
alátartozó,bankoktólfüggetlenharmadiktípusúszolgálta-
tók(TPP43)szövetségéről(ETPPA44),amelynekcéljaaPSD2
ésahozzákapcsolódóRTS-ekhatálybalépésétkövetőenis
fennmaradónyitottkérdésekrendezésénekazelőmozdítása
elsősorbanazAPI-hozzáférésésazerősügyfélhitelesítéskap-
csán.Emellettazeuróalapúazonnalifizetésekharmonizált
keretekközöttitovábbiterjedésénekelőmozdításaérdekében
azEKBelőírtaazSCTInstalapúszolgáltatásokatmárnyúj-
tómindenolyanpénzforgalmiszolgáltatószámára,amelyik
tagjaaTARGET2rendszernek,hogy2021végéigelérhetővé
kellválniaazáltalalétrehozottésműködtetettTargetInstant
PaymentSettlement(TIPS)rendszerbenis.AzelőírásazSCT
Instalapúazonnalifizetésekelszámolásátvégzőklíringhá-
zakraisérvényesazzal,hogyatechnikaiszámláikatátkell
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migrálniukaTARGET2-bőlaTIPS-be.AzEKBemellettmás
frontonisigyeksziksegíteniakülönbözőpénzforgalmiszol-
gáltatásokhatárokonátnyúló,pán-európaielérését.Ennek
kereténbelül–azEurópaiBizottságkezdeményezésévelpár-
huzamosan–szorgalmazzákazelektronikusazonosításrólés
bizalmiszolgáltatásokrólszólórendelet(eIDAS)45alapjánaz
elektronikusazonosítók,illetveelektronikusaláírásiszolgál-
tatásokeurópaikeretrendszeréneklétrehozásátapénzfor-
galmiszolgáltatásokigénybevételeésafizetésiműveletek
kezdeményezésevonatkozásábanisannakérdekében,hogy
afogyasztókmindkönnyebbenférjenekhozzáahatáronát-
nyúlószolgáltatásokhoz.

4.2.8. A Tőkepiaci Unióval kapcsolatos 
cselekvési terv

A Tőkepiaci Unió létrehozásának gondolata mögött egy 
határoktól mentes, az Európai Unió tagállamaiban harmo-
nizáltan működő, egységes európai tőkepiac kialakítása 
áll. Azeurópaitőkepiac- illetvemaméginkábbtőkepia-
cok-széttöredezettségétgyakortaazEurópaiUnióegyik
legnagyobb versenyhátrányaként emlegetik. A tőkepiaci
széttöredezettségegyikoka,hogyazuniósbefektetőknem
rendelkeznekinformációvalamástagállamokbanmeglévő
befektetésilehetőségekről,éshamégvanisismeretükezek-
ről,akkorissokesetbenkisebbabizalmukirántuk.Ehhez
társulazis,hogyazegymástóleltérőnemzetállamiszabá-
lyokbonyolultabbáteszikahatáronátnyúlóbefektetéseket.
Mindezkülönösenhátrányosamagánszemélyekrenézve,
akiknélsokesetbennemállrendelkezésreazatudásvagy
kapacitás,amelyneksegítségévelfelülkerekedhetnénekaz
előbbemlítettnehézségeken.ATőkepiaciUniólétrehozá-
sánaktehátazacélja,hogyazEurópaiUniónbelülazin-
tézményiésmagánbefektetőitőkeegyarántakadályoktól
mentesenáramolhasson,ezzelpiaci alapúfinanszírozást
biztosítvaaberuházásoknakszerteEurópában.

Az Európai Bizottság új cselekvési terve46 összesen 16 
intézkedést fogalmaz meg a hozzáférhető finanszírozás, 
a biztonság és az integráció terén.A2019végénfelálló,
UrsulavonderLeyenvezetteEurópaiBizottság2020szept-
emberébenújcselekvésitervethirdetettmegaTőkepiaci
Unióeléréseérdekében.Acselekvésitervközzétételekor
már ismertek voltak a koronavírus-járvány gazdaságra
gyakorolt negatív hatásának első tapasztalatai, valamint
avilággazdaságzöldfordulatánakigénye,ígyezenirányok
azEurópaiBizottságáltalelérendőnektartottcélokbanis
megjelennek.Acselekvésitervbenháromcélkerültmegfo-
galmazásra:azújintézkedéseknekegyrészthozzáférhetőbbé

45azEurópaiParlamentésaTanács910/2014/EUrendelete(2014.július23.)abelsőpiacontörténőelektronikustranzakciókhozkapcsolódóelekt-
ronikusazonosításrólésbizalmiszolgáltatásokról,valamintaz1999/93/EKirányelvhatályonkívülhelyezéséről

46  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan_en

kelltenniükafinanszírozástavállalkozásokszámára,ezzel
istámogatvaazeurópaigazdaságpandémiátkövetőzöld,
digitális,befogadóésrugalmasanellenállómódontörté-
nőhelyreállítását,másrésztazegyénekmegtakarításaiés
hosszútávúbefektetéseiszámáramégbiztonságosabbákell
tenniazeurópaitőkepiacot,harmadrésztpedigtovábbkell
mélyíteniatőkepiaciintegrációt.Acélokeléréseérdekében
azEurópaiBizottság16intézkedéstkezdeményez.

A pénzforgalmi infrastruktúrák működésére a tőkepiaci 
integrációt mélyítő intézkedések gyakorolhatják a legna-
gyobb hatást.Afenticélokközülelsősorbanazintegrációs
célaz,amelyikközéptávonújfeladatokéskihívásokeléál-
líthatjaahazaitőkepiaciszereplőket.Ehhezacélhozössze-
sen7intézkedéskerülthozzárendelésre.Azintézkedések
közöttszerepel,hogyazEurópaiBizottság2021negyedik
negyedévéigbezárólagmegvizsgálja,hogyállnak-enemzeti
akadályokadigitálistechnológiákonkeresztülirészvénye-
si szerepvállalás útjában, illetve 2023-ra kiértékeli, hogy
agyakorlatbanhogyanteljesíteneka2020szeptemberé-
benéletbelépett,részvényesijogokrólszólómásodikeu-
rópaiirányelv(SRD2)szabályai.Szinténcélulkerültkitűzés-
reahatáronátnyúlótőkepiacikiegyenlítésiszolgáltatások
fejlesztése,amivelkapcsolatbanaközpontiértéktárakról
szólóeurópairendelet(CSDR)2021negyediknegyedévéig
történőfelülvizsgálatátiselvégzik.Végülpedigkiemelendő
azintézkedéscsomagegyiklegambiciózusabbeleme,amely
nemkisebbcéltfogalmazmeg,mintazegészEurópaiUnióra
kiterjedőforrásadó-kedvezményrendszermegalkotását.Ez
ahatáronátnyúlóbefektetésekbőlszármazó jövedelmek
adózásiszabályainakuniósszintűegységesítésétjelentené,
ésatervekszerintazilyentípusúbefektetésekrenehezedő
költségekcsökkentésére,valamintazadócsalásmegelőzésé-
reirányulna.Acsomagbóltalánezutóbbiintézkedésérint-
hetialegérzékenyebbenanemzetállamokszuverenitásának
kérdését,ezértacselekvésitervmellékleteóvatosanfogal-
mazamegvalósítássalkapcsolatban.AzEurópaiBizottság
–atagállamokkalszoroskonzultációtfolytatva–egypozitív
hatásvizsgálatfüggvényében2022negyediknegyedévéig
tervezjogalkotásilépéstkezdeményezniatémában.

4.2.9. Központi szerződő felek 
helyreállítására és szanálására irányuló 
keretrendszer

2020 decemberében készült el a központi szerződő felek 
helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről 
szóló (EU) 2021/23 számú európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, amelynek célja, hogy egységes szabályrendszert 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/capital-markets-union-2020-action-plan_en
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hozzon létre azon esetek kezeléséhez, ha egy központi 
szerződő fél pénzügyi nehézségekkel szembesül, vagy fize-
tésképtelen helyzetbe kerül. Arendeletolyanegységesel-
járásokatésszabályrendszerekettartalmaz,amelyekkelbiz-
tosítható,hogyaközpontiszerződőfélnormálisműködése
visszaállíthatólegyen,vagyfizetésképtelenségeseténaköz-
pontiszerződőfélszanálásaneokozzonzavartapénzügyi
piacokműködésében,illetveneokozzonkártagazdaságban.
Mivelaközpontiszerződőfelekkulcsfontosságúszerepet
töltenekbeapénzügyirendszerekben,akeretrendszercélja,
hogyazokolyanintézkedéseketdolgozzanakki,amelyekkel
felszámolhatjákapénzügyinehézségeketésfenntarthatják
kritikusfunkcióikategyesetlegesszanálásesetén.További
célja,hogysegítseahatóságokatapénzügyinehézségek
okoztaproblémákkezelésében.

A központi szerződő feleknek helyreállítási tervet kell ké-
szíteniük, amelyet napra készen kell tartaniuk és rendsze-
resen felül kell vizsgálniuk, különösen akkor, ha pénzügyi 
helyzetükben jelentős romlás következne be.Ahelyreállítá-
siterveknekátfogóankellismertetniükazonintézkedéseket,
amelyekahhozszükségesek,hogyaközpontiszerződőfél
helyreállítsaéletképességét,továbbáolyanösztönzőketkell
tartalmazniuk,amelyekaveszteségekméltányoselosztá-
sátgarantáljákaközpontiszerződőfélésapiaciszereplők
között.Aszanáláselsődlegescéljaakritikusfunkcióknak
amegőrzése, valamint a pénzügyi stabilitásra gyakorolt
károshatásokelkerülése,amelyhezaszanálóhatóságnak
megfelelőszanálásitervetkellkészítenie.Aterveketpedig
jóvákellhagyniukazújonnanfelállítandószanálásikollégi-
umnakis.AzújrendeletemellettfelhatalmazzaazESMA-t
szabályozástechnikai standardok, valamint ESMA ajánlá-
sokmegalkotására,elősegítveafelügyeletikonvergenciát.
AzESMAkülönmunkacsoportothozottlétreamunkafolya-
matokkoordinálásáraésaszabályokkidolgozására,amely-
benazMNBisképviseltetimagát,ezáltalamagyartőkepiac
ésaKELERKSZFszámárakedvezőiránybabefolyásolhatja
ajogszabályalkotást.Arendeletbőlfakadómandátumalap-
jánkialakítandójogszabályokésajánlásokmagasszámami-
attazESMAmunkacsoportahelyreállítássalkapcsolatos
munkákatpriorizáltaelőre,aszanálássalkapcsolatosszabá-
lyozásokpedig2021másodikfelébenkerülnekkidolgozásra.

A rendelet kötelezi a központi szerződő feleket egy meg-
felelő nagyságú tőkeelem elkülönítésére, amely csupán 
helyreállítási szituációban használható fel az ügyfelek 
hozzájárulásait megelőzően.Atőkeelemnagyságavárha-
tóannemleszakkora,hogyaKELERKSZFtőkehelyzetében
romlástokozzon,ugyanakkoregyextrapuffertisfogjelen-
teniapiaciszereplőkszámára,amellyelnőaKELERKSZF
ellenállóképessége.Az illetékeshatóságokszámárameg-
teremtiakoraibeavatkozás,valamintolyankorlátozások
meghozatalánaklehetőségét,amellyelmégjobbanelőlehet

segíteniapénzügyihelyzetstabilizálását.Lehetőségnyílik
pénzügyi kompenzációfizetésére is bizonyos esetekben,
ammenyibenaközpontiszerződőfélapiaciszereplőkhoz-
zájárulásaitishasználjaveszteségekfedezésére.Továbbáaz
ESMAmunkacsoportjábankialakításrakerülnekahelyreállí-
tásitervbenszereplőfaktorokésindikátorok,amelyekkellő
szigorúságabiztosítanifogja,hogyaközpontiszerződőfél
minélhamarabbészleljeapénzügyinehézségekből,veszte-
ségeseményekbőladódókockázatokatéskellőidőbenképes
legyenakialakulthelyzetekmegfelelőkezelésére.

4.3. A DIGITÁLIS JEGYBANKPÉNZ 
PÉNZFORGALMI VONATKOZÁSAI, 
VALAMINT A MEGOSZTOTT 
FŐKÖNYVI TECHNOLÓGIA PÉNZÜGYI 
INFRASTRUKTÚRÁKAT ÉRINTŐ 
AKTUALITÁSAI

Nemzetközi szinten mind inkább a figyelem középpont-
jába kerül a digitális jegybankpénz széles körű elérhető-
vé tételének kérdésköre, többek között a szabályozási és 
felügyeleti keretrendszeren részben vagy egészben kívül 
eső kriptoeszközök terjedésére, valamint a FinTech- és 
BigTech-szereplők pénzforgalmi térhódítására válaszul. 
Apénzforgalomhatékony,megbízhatóészavartalanlebo-
nyolításának biztosítása az alapvető jegybanki feladatok
közé tartozik, ugyanakkor az ennek történő megfelelés
adigitalizációterjedésével,valamintezzelpárhuzamosan
apénzforgalmiszolgáltatásokatérintőegyregyorsabbvál-
tozásokkalésennekmenténazújszereplőkmegjelenésé-
vel,illetvetérhódításávalmindnagyobbkihíváseléállítja
ajegybankokatvilágszerte.Márjelenlegisszámostípusú
pénzforogagazdaságban(pl.készpénz,jegybankiszámlá-
konnyilvántartottpénz,kereskedelmibankokszámláinnyil-
vántartottpénz,elektronikuspénz),amelyekhezrendkívül
szerteágazószolgáltatásokkapcsolódnak.Ugyanakkorezek
valamilyen formábanszintekivételnélkül részét képezik
apénzforgalomnak,amelynekagyors,költséghatékonyés
legfőképpbiztonságosműködésekiemelkedőjelentőség-
gelbíragazdaságműködőképességeésversenyképessége
szempontjából is. Mindazonáltal az újonnan megjelenő
virtuálistokenekéskriptoeszközök,valamintazazokatkí-
nálószereplőkegyrészerészbenvagyegészbenkívülesik
ameglévőszabályozásiésfelügyeletikeretrendszeren,te-
hátajegybankokhatáskörén,aminehezítiapénzforgalom
zavaratlanlebonyolításávalkapcsolatosalapvetőjegybanki
feladatvégrehajtását.Éppenezért–apiacifolyamatokkont-
rollálásaérdekében–ajegybankokvilágszerteegyreaktí-
vabbanvesznekrésztapénzforgalmivetületűfejlesztések
kezdeményezésében,alakításábanéskoordinálásábanis.
Ennekszámosterületevanaszabályozástólkezdve,azin-
novációésversenykontrolláltkörülményekközöttitámoga-
tásánkeresztül,egészenafejlesztésifolyamatokbatörténő
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direktbeavatkozásig.Atechnológiaifejlődésnyomán,ami
márlehetővétesziazt,hogyajegybankokakármindenál-
lampolgárvagyvállalatszámárasajátszámlátvezessenek,
többintézményadigitálisjegybankpénz(DJBP)alkalmazá-
sánaklehetőségeit, illetvemegvalósításimódjaitvizsgáló
projekteketisfelvettarepertoárjába.Apénzforgalmicélok
elérésemellettezakártámogathatjaamonetáristransz-
misszió hatékonyságának javítását, a pénzügyi stabilitás
fenntartásátésalakosságpénzügyifelzárkóztatásátis.

Míg korábban az elérhető jegybankpénz formáját a tech-
nológiai lehetőségek határozták meg, így széles körben 
csak a készpénz volt hozzáférhető, addig ezen korlátok 
megszűnésével jogosan merülhet fel a kérdés, hogy szár-
mazik-e előny abból, ha a jegybankkal szembeni követelés 
digitális formában is elérhetővé válik a vállalatok vagy a la-
kosság számára.Apénzügyirendszerrésztvevői,jellemzően
akereskedelmibankokésbizonyosesetekbenegyébpénz-
ügyiintézmények,illetvepénzforgalmiszolgáltatókszámá-
raadigitális formájú jegybankpénzmárrégótaelérhető,
ugyanakkorafelhasználókszélesköre,ígyavállalatokés
alakosságaszámáramindezidáignemvoltbiztosítottahoz-
záférés.AszéleskörbenelérhetőDJBPbevezetéséveltehát
a lakosságésavállalatokszámáraapénzegyúj formája
jelennemeg,amivelpárhuzamosanajegybankokpénzfor-
galmiszerepeésfeladatköreisjelentősenátalakulna,illet-
vekibővülne,újkihívásokathozvaezenaterületen.Éppen
ezértaDJBPbevezetésilehetőségeinekvizsgálatakapcsán
szintekivételnélkülmegfogalmazásrakerülnekpénzforgalmi
megfontolások,ezekazonbannagyonszerteágazóak.

A DJBP széleskörű bevezetésével a jegybank a jelenleginél 
közvetlenebbül és jelentősebb mértékben avatkozhat be 
a pénzügyi szektor és tágabb értelemben a teljes gazda-
ság működésébe, aminek számtalan indoka és hatása is 
lehet, ugyanakkor közös elem a pénzforgalmi vetület, ame-
lyet kiemelten szükséges vizsgálni.Ahogyaztakülönböző
nemzetközikutatások ismutatják, rendkívül sok tényező
indokolhatjaaDJBPvalamilyenformájánakszéleskörben
történőalkalmazását,illetveelérhetővétételét,amelyek-
ben azonban közös, hogymindegyiknek van valamilyen
pénzforgalmi vetülete. Ezek között ugyanakkormeg kell
különböztetniazokatazeseteket,amikoreleveapénzfor-
galmipiaconazonosítottvalamilyenprobléma,esetlegpiaci
kudarckezelésétcélozzaaDJBPszéleskörűhozzáférésnek
biztosítása,valamintazokat,amikorugyanmás–akármo-
netárispolitikai–megfontolásbólkerülsorabevezetésre,
azonbanafizetésifunkcióekkorisbiztosított.Akapcsoló-
dónemzetközielemzésekfókuszábanazegyikfőmotívum
akészpénzhasználatmagasszintje,ésezzelpárhuzamosan
azelektronikusfizetéseknemkellőelterjedtsége,amiössz-
társadalmiszintenmagasköltségeketeredményez,továb-
bánegatívhatássalvanagazdaságversenyképességéreés

ezáltalannaknövekedésiüteméreis.Ebbenavonatkozás-
banaDJBPameglévőelektronikusfizetésimódokmellett
egyolyankészpénzmentesalternatívát tudna teremteni,
amiadottesetbenakárszimpatikusabbislehetafogyasztók
egyszélesköreszámára,ezáltalfokozvaazelektronizációt.
Akészpénzdomináltapénzforgalomtekintetébenjelentős
szempontlehetaszürkegazdaság,valamintezzelpárhuza-
mosanazadóelkerülésésapénzmosásikockázatokmértéke
is,amireszinténjómegoldástkínálhategyszéleskörben
hozzáférhetőDJBP,akárazállamikifizetésekezencsatornára
történőterelésével.Amásikvéglet,haakészpénzelfogadá-
saolyanmértékbenszorulvissza,hogyafizetésihelyzetek
egyjelentősebbrészébenmárnemisalternatíva.Ezkocká-
zatothordozhatabbólaszempontból,hogyadigitalizációra
kevésbéfogékonyfogyasztóicsoportok, illetveazok,akik
költségalapúszempontokmiattnemengedhetikmegma-
guknakazelektronikuspénzforgalmiszolgáltatásokszéles
körénekigénybevételét,kiszorulhatnakbizonyostermékek
vagyszolgáltatásokeléréséből,aminagybanmegnehezítheti
anormáléletvitelfenntartását.Kapcsolódvaazelőzőekhez,
szinténfontosmotívumlehetapénzügyifelzárkóztatásfo-
galomköre,amelynekvonatkozásábanelőfordulhat,hogy
jelentősszámúfogyasztónemrendelkezikbankszámlával,
ezáltalpedignemférhozzáazelektronikusfizetésimódok
használatához.Érdekeskérdésapiaciszereplőkrugalmas-
ságánakmegítéléseisazinnovációésaversenytámogatá-
saszempontjából.Adottesetbenelőfordulhat,hogynem
fektetnek kellő hangsúlyt a pénzforgalmi szolgáltatások
fejlesztésre,illetveszéleskörűelterjesztésére,amiverseny-
képességiproblémákat,illetvenegatívgazdaságihatásokat
eredményezhet. Ennek keretén belül például problémát
okozhatafizetésirendszerek,illetveazazokhozkapcsolódó
egyesinfrastrukturáliselemekhiánya,vagyadottesetben
valamilyenpiacikudarcelőfordulása,amelynekkövetkezté-
benapénzforgalmiszolgáltatókmaguktólnemfejlesztenek
innovatívvégfelhasználóifizetésimegoldásokat.Ehhezkap-
csolódóankihívásokateredményezhetazis,haaklasszikus
pénzforgalmiszolgáltatókaFinTechésméginkábbBigTech
szereplőkmegjelenésével,illetvegyorstérhódításávalpár-
huzamosanháttérbeszorulnak,amiazteredményezi,hogy
atrónkövetelőújszereplőkazáltalukkínáltfizetésimegol-
dásoknak(pl.elektronikuspénz,stablecoin)köszönhetően
átveszik a pénzforgalmi piac jelentős részét, szignifikáns
problémákatokozvaa töredezettségés átjárhatóság vo-
natkozásában.Ezzelpárhuzamosanfelmerülhetapénzfor-
galombiztonságánakakérdéseis.Adottesetben,akárazúj
szereplőkmegjelenésével,akárattólfüggetlenülismegsza-
porodhatazelektronikuspénzforgalmatérintővisszaélések
száma,aminagymértékbenvethetivisszaafogyasztóibi-
zalmat,ezáltalatovábbifejlődést.Ennekpedigugyancsak
negatívversenyképességiésgazdaságivetületeilehetnek.
Amintláthatótehát,rendkívülszélesaDJBPbevezetésének
vizsgálatamögöttmeghúzódómotivációk,valamintazazzal
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elérendőcéloktárháza,ugyanakkorapénzforgalmivonat-
kozásvalamilyenformábanmindenholjelenvan.

A hazai elektronikus pénzforgalom jellemzői alapján 
a DJBP széles körben történő hozzáférhetővé tétele elmé-
letileg több szempontból is támogathatja a pénzforgalom 
fejlődését Magyarországon, ugyanakkor azt is figyelem-
be kell venni, hogy a fejlesztési célok más eszközökkel 
is elérhetők lehetnek, ezért a téma elemzését tovább 
kell folytatni.ADJBPesetlegeshazaibevezetésemögött
meghúzódólehetségescélokközöttemlíthetjükpéldáulaz
elektronikusfizetésekelterjedésénektovábbiösztönzését,
hiszenmégmindigviszonylagmagasakészpénzhasználat
arányaalakosságifizetésekenbelül,valamintazolcsóés
innovatívpénzforgalmiszolgáltatásokelérhetőségénekja-
vítását,mivelahazailakosságipénzforgalmiszolgáltatások
díjainemzetköziösszehasonlításbanismagasak.Ezeknek
acéloknakazeléréseugyanakkorakáramárrendelkezésre
állóelektronikusfizetésimegoldásokéspiacipénzforgalmi
szolgáltatásoktovábbifejlesztésévelismegvalósulhat.Ezt
erősítiazazonnalifizetésiszolgáltatáskötelezőbevezetése
is,amiazelérhetővéválásánakpillanatátólforradalmasítot-
taahazaipénzforgalmat,relevánselektronikusalternatívát
teremtvemindenfizetésihelyzetben.Jelentőshatástgya-
korolttovábbáakoronavírus-járványkitöréseisazelekt-
ronizációterjedéseszempontjából,amiakárhosszútávon
isfennmaradhat.MindezekmellettkedvezőtényezőaKe-
reskedelmitörvényazonelőírásais,miszerint2021.január
1-jétőlmindenonlinepénztárgéphasználatárakötelezett
adózónakbiztosítaniakellazelektronikusfizetéslehetősé-
gét.Mindentösszevetveahazaielektronikuspénzforgalom
fejlődésetöretlen,amiegyébkéntajelentésmásodikfejez-
tébenbemutatottakból is jól látszik,sőtakedvezőfolya-
matok2020-banbizonyosszempontbólmégerősödtekis.

A digitális jegybankpénznek hosszabb távon akár kiemelt 
szerepe is lehet a pénzforgalomban, ugyanakkor az még 
nem látszik, hogy pontosan mely területeken fog magá-
nak utat törni. A DJBP-kutatások két fő csapásmentén
haladnak,azeddigiekbentaglaltkiskereskedelmi(vagyan-
golul„retail”)vonalmellettjelentősszerepetkapaDJBP
nagykereskedelmi(vagyangolul„wholesale”)alkalmazási
lehetőségeinekazelemzéseis.AkéttípusúDJBP-benkö-
zös,hogymindkettővalamilyendigitálisformábanlétezik,
ésamaközismertjegybankpénzhez,akészpénzhezhason-
lóanközvetlenülajegybankkalszembenikövetelésttestesít
meg.MindazonáltalmígakiskereskedelmiDJBPeseténaje-
lenlegismertnemzetközivizsgálatokésprojektekalapján

47Mintahogykorábbanmárutaltunkrá,akereskedelmibankok,illetveegyesországokban,ígypéldáulhazánkbanis,apénzügyiközvetítőrendszer
másszereplőiszámáramármostishozzáférhetőazadottországpénznemébendenomináltdigitálisjegybankiszámlapénz.Emiattatanulmá-
nyokanagykereskedelmiDJBPkategóriábacsupánatokenizáltformájúdigitálisjegybankipénzeszköztsorolják.Azáltalánoscélúdigitálisjegy-
bankipénzeszközöknélazonbanmindatokenizálteszköz,mindpedigaszámlapénzeseténDJBP-rőlbeszélünk.

jellemzőenegyáltalánoscélú,széleskörbenhozzáférhető
jegybankipénzeszközrőlbeszélünk,addiganagykereskedel-
miDJBP-nélakibocsátójegybankkorlátozzaazeszközhöz
hozzáférőkkörét.Ilyenkorlátozáslehetpéldául,haaDJBP
csupánapénzügyiközvetítőrendszertagjaiszámáraválna
elérhetővé.47Bármelytípusrólislegyenszó,kiemeltenfon-
tos,hogyazújeszközökbevezetésétalaposkutatásokelőz-
zékmeg.UgyanakkoranagykereskedelmiDJBPesetében
azalkalmazásilehetőségekvizsgálatárairányulóprojektek
létjogosultságát igazolja,hogyáltalaforradalmasíthatóvá
válnakamajellemzőendrága,lassúésoperációsszempont-
bólbonyolulthatáronátnyúlófizetések.Ráadásulabeve-
zetéséveljárókockázatokazártfelhasználóikörmiattke-
vésbérelevánsak,azonbanezekesetébeniskomolykérdés,
hogyvan-etérahatékonybevezetésreésüzemeltetésre.
AnagykereskedelmiDJBPeseténjelentőskérdés,hogyvajon
ameglévő,vegyesenalkalmazottjegybankiéskereskedel-
mibankiinfrastruktúrákDJBP-alapúrendszerekkeltörténő
leváltásamilyenmértékűhozzáadottértéketjelenteneaje-
lenlegiszolgáltatásiszínvonalhozképest.Továbbilényeges
elemazis,hogyateljesátálláshozszükséges,feltehetően
hosszúköztesidőszakbanmilyenmódonbiztosíthatóazúj
ésahagyományoselektronikusfizetésirendszerekközöt-
tiátjárhatóság.Mindezekenfelülazsemelhanyagolható
szempont,hogyazújinfrastruktúráravalóátálláshozmilyen
mértékűbefektetésekrelehetszükség,ésezekabefekte-
tésekmegtérülnek-eamodernebbtechnológiátólremélt
alacsonyabbüzemeltetésiköltségekrévén.

A DJBP mellett világszerte egyre több az olyan fejlesztési 
projekt is, amelyik a megosztott főkönyvi technológia al-
kalmazása révén kívánja javítani egyes pénzügyi folyama-
tok, így többek között az értékpapírpiaci infrastruktúrák 
egyes elemeinek a hatékonyságát. Amegosztottfőkönyvi
technológiaáltalígérthatékonyságnövekedésazértékpapír-
infrastruktúrákszempontjábólkülönösenvonzó,tekintve,
hogyazértékpapír-kiegyenlítésfolyamatasokszorhossza-
dalmasésköltséges.Ennekmegfelelőenmindaközponti
infrastruktúrák,mind pedig az értékpapírpiaci szereplők
kísérleteznekazújtechnológiabevezetésével.Atémában
indítottprojektekviszontkorántsemegységesek:vannak
elszigeteltkezdeményezések,amelyekegyetlenértékpapír-
sorozatkriptoeszközkénttörténőkibocsátásáttesztelik,és
vannakátfogóprojektek,amelyekakriptoeszközkéntkibo-
csátottértékpapírokvalamennyikereskedésiéskereskedés
utánifolyamatátlekívánjákfedni.Ezutóbbikezdeménye-
zésekközülkiemelkedikasvájciinfrastruktúracsoport(SIX),
asvájcijegybank(SNB)ésaNemzetköziFizetésekBankja
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(BIS)általindítottProjectHelvetia48,amelynekkeretében
sikeresentesztelésrekerültakriptoeszközkéntkibocsátott
értékpapírokdigitálisjegybankpénzellenébentörténőki-
egyenlítése.Aprojekteredményeifontostávlatokatnyitnak
azinnovatívinfrastruktúrafejlesztésterénmégakkoris,ha
egyelőrecsak teszteredményekmaradnak:aSIXcsoport
általalapított,kriptoeszközökkelfoglalkozódigitálistőzsde
(SIXDigitalExchange,SDX)eleintecsakkereskedelmibanki
pénzellenében fogértékpapír-tranzakciókat végezni, te-
hátadigitálisjegybankpénzbevezetésemégváratmagára.
Fontosviszont,hogyakriptoeszközkénttörténőkibocsátás
éskereskedésahagyományosértékpapírokpiacátisegyre
inkábbérinti,akövetkezőévekpedigszámosolyanprojekt
elindulásátfogjákhozni,amelyekmárnemcsupánelméleti
síkonvizsgáljákatechnológiábanrejlőpotenciált.

4.4. CSALÁSMEGELŐZÉSSEL, 
CSALÁSMONITORINGGAL ÉS 
VISSZAÉLÉSEKKEL KAPCSOLATOS 
FŐBB FEJLEMÉNYEK

A digitalizáció rohamos terjedésével, illetve az elektroni-
kusan kezdeményezett fizetési műveletek számának mind 
gyorsabb növekedésével párhuzamosan rendkívül fontos 
a kapcsolódó visszaélések és csalások elleni védekezés 
erősítése. Azegyredinamikusabbanváltozódigitalizációs
folyamatokéletünkszintevalamennyiterületérekihatással
vannak,amialólapénzforgalomsemjelentkivételt.Már
szintemindenkirendelkezikinternethozzáféréssel, illetve
okostelefonnal,amelyrereagálvaapénzforgalmiszolgálta-
tókisegyrenagyobbhangsúlythelyeznekaszolgáltatásaik
digitálisplatformokfelétörténőterelésére.Ennekkeretén
belülegyregyorsulazelektronikuspénzforgalomfejlődése
is.Ahagyományosszolgáltatókmellettráadásulszámtalan
innovatívszereplőpróbálbelépniapiacra,amisokesetben
apénzforgalomtöredezettségéhezésezáltalaszolgáltatási
palettamindkomplexebbéválásáhozvezet.Ezsokesetben
nehezítiazátláthatóságot is,hiszenakülönbözőfizetési
helyzetekbennemritkánkülönbözőfizetésimódokállnak
azügyfelekrendelkezésére,amitcsaktovábbnehezítazügy-
felekrendkívülsokinformációvaltörténőelárasztása.Ennek
afeldolgozásához,illetvestrukturálásáhozpedigjellemzően
nincsidejük,illetveakellőalátámasztóismeretekhiánya
isbonyolítjaahelyzetet.Mindezeketkihasználvaapénz-
forgalmatérintővisszaélésekisegyrenagyobbmértékben
érintikazelektronikuscsatornákat,acsalókráadásulegy-
reszofisztikáltabbmegoldásokatalkalmaznakazügyfelek
érzékenyfizetésiadatainakamegszerzése,illetvemegté-
vesztése kapcsán. Az európai joglaktotók ezt felismerve
aPSD2,illetveazazttámogatóSCAr.kereteinbelülegyre

48SwissNationalBank,BISInnovationHub,SIXGroup(2020):ProjectHelvetia,Settlingtokenisedassetsincentralbankmoney–https://www.bis.
org/publ/othp35.pdf

szigorúbbelőírásoknak(pl.erősügyfélhitelesítésalkalmazá-
savalamennyifizetésihelyzetben)történőmegfeleléstkö-
vetelnekmeg,illetveegyrebővülazadatgyűjtésispektrum
isavisszaélésektekintetében,azokkoraifelismerésének,
azonosításánakésaszükségesintézkedésekmegtételének
támogatásaérdekében.

4.4.1. Részletesebb csalási statisztikák 
rendelkezésre állása a PSD2 kapcsán 
kibővített adatszolgáltatások alapján

A PSD2 kapcsán megújított adatgyűjtési módszertan alap-
ján a visszaélésekre vonatkozó adatszolgáltatások jelentős 
mértékben kibővítésre kerültek hazánkban is, ami több-
letinformációval szolgál a kapcsolódó felügyeleti feladatok 
ellátásához. Apénzforgalmatérintővisszaélésekkapcsán
nemzetköziszintenmegfigyelhetőváltozásoknyománegyre
nagyobbhangsúlyhelyeződikakoraifelismerésre,aminták
azonosításáraésamegelőzésre.EnnekokánazEKBésaz
EBAismegújítottaadatgyűjtésimódszertanát,amelyetaz
európaijegybankokisimplementáltak.AzMNBezzelpárhu-
zamosan2020-banáttértapénzforgalmiszolgáltatásokhoz
kapcsolódóadatgyűjtésvonatkozásábanegysokkalrészlete-
sebbésajövőbenisrugalmasanbővíthetőún.dimenzionált
szerkezetre,amelyanegyedéventemegjelenőpénzforgal-
mipublikációkéselemzésekalapjáulisszolgál.Mindezek
alapjánapénzforgalmiszolgáltatókegyesfizetésimódok-
hozkapcsolódócsalásokról jelentendőstatisztikaiadatai
is kibővültek.Ennekkereténbelüla csalásmonitoringgal
kapcsolatbanimplementálásrakerültekanemkártyákhoz
kötődőfizetésiforgalomraésvisszaélésekre,valamintakár-
tyakibocsátóiés-elfogadóiüzletágbanfelmerültvisszaélé-
sekre,károkraésleírtveszteségekrevonatkozórészletesebb
adatok.AmegújítotttartalmúadatszolgáltatásazMNBha-
tóságiellenőrzésieljárásainakazelőkészítőmunkálataitis
segíti, továbbámélyebb elemzési lehetőségeket biztosít
avisszaéléseketérintőtrendekazonosításaésaszükséges
intézkedésekmegtétele tekintetében. Mindezekmellett
fontosmegemlíteniaPSD2kapcsánafizetésiszámlákhoz
valóhozzáférésmegtagadására,valamintamegnemté-
rítettfizetésiműveletekrevonatkozóadatszolgáltatásokat
is.Aszámlavezetőpénzforgalmiszolgáltatókrészérőlcsak
akkortagadhatómegafizetésiszámlákhozvalóhozzáférés
aPSD2újszereplői,azazaharmadikfélszolgáltatókrészére,
ha jóvánemhagyottfizetésiműveletkezdeményezésére
vagycsalárdmódontörténőhozzáférésrekerülsor.Akér-
déskörfontosságáratekintettelazMNBjelentőshangsúlyt
fektetahatóságiellenőrzéseisoránennekavizsgálatára,
amitnagymértékbentámogatakapcsolódóadatszolgálta-
tásikötelezettség.Ajóvánemhagyottfizetésiműveletekre

https://www.bis.org/publ/othp35.pdf
https://www.bis.org/publ/othp35.pdf
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vonatkozó,MNBfelételjesítendőadatszolgáltatáskapcsán
pedigfontosmegemlíteni,hogyazügyfélszempontjából
kellvizsgálniazeseményeket.Vagyishaegyfizetésiművelet
technikailagugyanmegvalósul,azegyáltalánnembiztos,
hogyazügyfélaztvalóbanjóváhagyta.

4.4.2. Jóvá nem hagyott fizetések kezelése

A Pénzforgalmi törvény a jóvá nem hagyott fizetési meg-
bízások megtérítése kapcsán a PSD2 alapján egyfajta ob-
jektív felelősséget telepít a pénzforgalmi szolgáltatókra, 
rákényszerítve őket olyan biztonsági intézkedések meg-
hozatalára, amelyek védelmet nyújtanak az ügyfeleknek 
a mindennapi pénzügyek lebonyolítása során. Jóvánem
hagyottfizetésiműveletekalattazontranzakciókatértjük,
amelyeketvagynemapénzfelettrendelkezőszemélyenge-
délyezett,vagynemaszándékaszerinttörténtajóváhagyás.
Az,hogyegytranzakciómegtörtént,csakaztjelenti,hogy
afizetésimegbízásapénzforgalmiszolgáltatószemszögéből
technikaiértelembenteljesmértékbenjóváhagyottnaktűnt
(pl.bankkártyahasználataeseténachipésajelszóegyüttes
alkalmazása,illetveátutalásnálazerősügyfélhitelesítéssza-
bályaiszerintijóváhagyásmegtörtént),ugyanakkoreznem
egyenértékűazzal,hogyajóváhagyásafizetőféltőlszárma-
zott.Amennyibenazügyféljelziaszámlavezetőjének,hogy
egyáltalajóvánemhagyotttranzakciótészlelt,aPénzfor-
galmi törvényvonatkozóelőírásaalapján49– függetlenül
attól,hogyaztfizetéskezdeményezésiszolgáltatónkeresztül
kezdeményeztékvagysem–afizetőfélszámlájátvezető
intézmény köteles legkésőbb a tudomásszerzést követő
munkanapvégéigmegtéríteniajóvánemhagyottfizetési
műveletösszegétafizetőfélrészére.Ezalólkivételtképez,
haaszámlavezetőintézményazadotthelyzetbencsalásra
gyanakszik,éserrőlírásbantájékoztatjaazMNB-t.Ebben
azesetbenapénzforgalmiszolgáltatónakbizonyítaniakell
többekközött,hogyakifogásoltfizetésiműveletetazügyfél
hagytajóváésannakrögzítésemegfelelőentörtént.Afize-
tésiműveletértékénekmegtérítésérevonatkozófelelősség
alólcsakakkormentesülhetapénzforgalmiszolgáltató,ha
bizonyítja,hogyakeletkezettkártazügyfélcsalárdmódon
eljárvaokozta,vagya jóvánemhagyottfizetésiművelet
észlelésétkövetőennemjelezteazthaladéktalanulaszám-
lavezetőrészére.Akkorismentesülakötelezettségalól,ha
bebizonyosodik,hogyazügyfélaszolgáltatástnemakeret-
szerződésbenrögzítettekszerinthasználta,illetveahitele-
sítőadatokbiztonságbantartásasoránnematőleelvárha-
tóakszerintjártel.Ugyanakkorabejelentéselmulasztása,
akeretszerződésbenlévőhasználatifeltételekmegszegése,
valamintahitelesítőadatokbiztonságbantartásakapcsán
apénzforgalmiszolgáltatónakaztisbizonyítaniakell,hogy

49Pft.44.§(1)bekezdés
50Pft.43.§(2)bekezdés

akötelezettségszegéstazügyfélszándékosanvagysúlyosan
gondatlanmagatartásávalokozta.

A bankkártya használata vagy átutalás indítása önmagban 
még nem bizonyítja, hogy az ügyfél a fizetési műveletet jó-
váhagyta. Avonatkozófelelősségiszabályok50miattabank-
kártyajelenléteönmagábannembizonyítja,hogyabankkár-
tyabirtokosajelenvoltafizetésimegbízásvégrehajtásakor,
mégakkorsem,haabankkártyáhoztartozóazonosítókód
(PIN-kód)ismegadásrakerült.Hasonlóképpenaz,hogyegy
átutalásiműveletetafizetőfélmobiltelefonjárólkezdemé-
nyeztekéshagytakjóvá,nemhasználhatóbizonyítékként
abbanatekintetben,hogyamegbízástazügyfélhajtotta
végre.Mindkétesetbenelképzelhető,hogyaszemélyesbiz-
tonságielemekhezilletéktelenszemélyaszámlatulajdonos
szándékosvagysúlyosangondatlankötelezettségszegőma-
gatartásanélkülishozzájuthat.Erretekintettelapénzfor-
galmiszolgáltatónakmindenjogosulatlanfizetésiművelet
esetébenegyedilegkellfeltárniaésmegvizsgálniaakörül-
ményeketésmindenesetbennekikellbizonyítaniaazt,hogy
ügyfeleakártcsalárdmódonvagyaszemélyesbiztonsági
elemekbiztonságbantartásávalkapcsolatoskötelezettségét
szándékosanvagysúlyosangondatlanulmegszegveokozta.
Hasonlóképpenazügyfélhaladéktalanbejelentésikötele-
zettségesemaztjelenti,hogyazügyfélkötelesfolyamato-
sanellenőrizniazértesítéseit,számlatörténetét,hanemazt,
hogyamintészleliagyanústranzakciót,abbanapillanatban
kötelesaztjelezniapénzforgalmiszolgáltatójarészére.Így
azokbanazesetekben,amikorapénzforgalmiszolgáltató
SMS-t, push vagy egyéb üzenetet küld a tranzakciókról,
nemaszolgáltatórészérőltörténőküldésidőpontjajelenti
feltétlenülaztazidőpontot,amikorazügyfélészleltevagy
észlelhetteajóvánemhagyottfizetésiműveletvégrehajtá-
sát.Sőt,ezenokbólérdemesapénzforgalmiszolgáltatóknak
aztisvizsgálni,hogyakülönbözőüzenetekküldésesikere-
senmegtörtént-eésazokkézbesítésrekerültek-eazügyfele
részére,ugyanakkorapozitívválaszönmagábanmégnem
igazoljaazt,hogyafizetőfélvalóbanolvastaazüzenetet.

A jóvá nem hagyott fizetési műveletek kapcsán a legfon-
tosabb a megelőzés, amelynek keretén belül az ügyfelek 
megfelelő és érthető tájékoztatásával, valósidejű csalás-
szűrő rendszerek alkalmazásával, illetve együttműködés-
sel a veszteségek csökkenthetők. Azegyreösszetettebb
pénzügyiszolgáltatások,valamintaszéleskörűinternetel-
érésésazokoseszközökáltalánoselterjedtségelehetővé
teszikarendkívülösszetettéskifinomultelektronikuscsalási
módszerekkidolgozását.Azemberekéletétmegkönnyítő
különbözőmobiltelefonosoperációsrendszerekésappliká-
ciókszinteteljesenautomatikusműködéstteszneklehetővé.
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Akényelmentúlafejlesztőkazontörekvése,hogyafelhasz-
nálóknakminélkevesebbbeállítássalkelljenbajlódniukte-
retengedarosszindulatúszoftvereknekis,hiszenazok,ha
azügyfeleknemeléggébiztonságtudatosak,észrevétlenül
kerülhetnekráafelhasználókeszközére,akáregyegyszerű
időjárás-előrejelzőalkalmazásvagyegyjátékprogrammögé
rejtve.Ezértisfontosbármilyenletöltéstmegelőzőenvala-
mennyihozzáférésiszabályésengedélymegvizsgálása,hogy
azokvalóbanindokoltak-e.Ajövőbetekintveazonbanaz
ügyfelektudatosságanemelegendő,hiszenbizonyosprog-
ramokazügyfelekhozzájárulásaésengedélyenélküliste-
lepülhetnek.Ráadásulazinternetbankiésmobilbankiappli-
kációkszinténegyreteljesebbfelhasználóiélménytakarnak
nyújtaniazügyfeleikrészére,ezértadatokatadnak,illetve
vesznekátmás,azügyfélszámítógépén,mobileszközénlévő
alkalmazásoktól,amitovábbikockázatot,réseketjelenthet,
ezeketpedigacsalókkiishasználják.Amegfertőzötttele-
fonokon,számítógépekenacsalókteljeskörűenátvehetik
azirányítástazügyfelekbankszámláifelettakárolymódon
is,hogypéldáulegycsalóáltal indítottfizetésimegbízás
soránavégrehajtáshozkiküldötterősügyfélhitelesítéshez
kapcsolódóSMS-ekrőlvagypushüzenetekrőlazügyfél,mint
fizetőfélnemisszereztudomást,ígymegreklamálnisincs
módjaa„kéretlenül”érkezőazonosítófaktort,hiszencsak
afizetésiműveletösszegénekterhelésétkövetőenszerez
tudomástajogosulatlantranzakcióról.Mindezekretekintet-
telazügyfelekpénzügyitudatosságánakerősítésemellett
kiemeltenfontosazolyanvalósidejűcsalásszűrőrendszerek
alkalmazásais,amelyekazügyfelekfizetésiszokásai,vala-
mintazáltalukjellemzőenhasználteszközökadataialapján
isvizsgáljákatranzakciókat,kiszűrveagyanúselemeket(pl.
geolokációalapjánnemracionálisfizetésihely, kiugróan
nagyösszegűtranzakció,korábbiaktóleltérőIP-címrőltör-
ténőbejelentkezés,újeszközalkalmazásaaszámlaelérés
kapcsán).Emellettszintén lényegeselemapénzforgalmi
szolgáltatók közöttiegyüttműködés erősítése is a csalási
mintázatokgyorsazonosításánakésaszükséges intézke-
désekmegtételénekatámogatásaérdekében.

4.4.3. Átutalásokat érintő visszaélési 
trendek és az ügyfelek pénzügyi 
tudatosságának a fontossága

Az átutalásokat érintő visszaélések kapcsán még viszony-
lag nagy számban fordulnak elő az érzékeny fizetési adatok 
megszerzéséhez köthető esetek. Azátutalásokatérintővisz-
szaélésikísérletekesetébenmégrelatívenagyobbszámban
figyelhetőmegacsalókügyfélszámlákhozvalóhozzáférése,
amelynekakereténbelülazesetektúlnyomótöbbségében
mégakárlaikusokszámáraiskönnyenfelismerhetőadatha-
lásze-mailekkelveszikráazáldozatokatarra,hogykiadják
abankiazonosítóikat,illetvejelszavaikat,valamintazSMS-
benkapottmegerősítőkódokatis.Ezenesetekközétartoznak

azokaszofisztikáltabbmegoldásokis,amikoregybankonline
belépésifelületétmásoljákleacsalókésazonkeresztülszer-
zikmegazügyfelekáltalbegépeltazonosítókatésjelszavakat,
illetveazegyszerhasználatoskódokatis.Ezeknélavisszaélé-
seknélközöselem,hogyazérzékenyfizetésiadatokatfelhasz-
nálvaúgyférnekhozzáacsalókazügyfélszámlákhoz,hogy
egybankimobilalkalmazásttelepítenekasajátkészülékükre,
ezáltalgarantálvaazt,hogyaszámlatulajdonostudtanélkül
indíthassanak tranzakciókat. Erre többségben azért nyílik
lehetőség,mivelatapasztalatokalapjánsokügyfélegysze-
rűenfigyelmetlen,jellemzőennemvizsgáljákmegalaposan
abeérkezőe-maileket,hanemmechanikusanvégrehajtják
azabbanfoglalt,általukbiztonságosnakítéltbankikérésnek
tűnőutasításokataszámlahozzáférésvagyjelszóváltoztatás
kapcsán.Mindezekmellettmégannakazinternetbankibe-
lépőfelületrehasonlítóweboldalnakacímétsemellenőrzik,
ahovaazadathalásze-mailbőlkerülnekátirányításra,amiből
ugyanakkorkönnyenészrevehetőlenne,hogyvalaminincs
rendben.Sokesetbenajól láthatóeltéréseketsemveszik
észreaténylegesbankifelületekhezképest,továbbánem
olvassákelazSMS-benkapottegyszerhasználatoskódokat
kísérőszöveget,ígynemrealizálják,hogyakódmobilbanki
alkalmazásaktiválásához,nempediginternetbankbatörténő
belépéshezkapcsolódik.

Az adathalászatra épülő visszaélések meghatározó szere-
pe mellett ugyanakkor dinamikus átrendeződés figyelhető 
meg a jellemzően nem pénzforgalmi vonzatú, megtévesz-
tésen alapuló módozatok irányába. Azátutalásitranzak-
ciókatérintővisszaélésikísérleteka fogyasztókérzékeny
fizetésiadatainakmegszerzéséreésezáltalazügyfélszám-
lákhoztörténőhozzáférésreirányulóadathalászat,illetveaz
ezekalapjánindított,jóvánemhagyottfizetésiműveletek
mellettegyre inkább apszichológiaimanipulációra épü-
lőmegtévesztéshezköthetők.Ennekkereténbelülugyan
rendkívülszélesacsalókáltalalkalmazottháttértörténetek
palettája,azonbanfőkéntafiktívvásárlásratörténőrábí-
rás,afiktívnyereményjátékokésbefektetésilehetőségek
felajánlása,aszimpátiaésegyüttérzéskiváltása,azonline
társkeresés,valamintahivatalosintézményekéshatóságok
képviselőinekmegszemélyesítésejelentikafőmotívumot. 
2020tavaszánpéldáulnagyszámbanvoltmegfigyelhető
akoronavírusellenivédekezéshezszükségeseszközökbe-
szerzésével kapcsolatos visszaélések elterjedése, amikor
azokmégszűkösenálltakrendelkezésreanormálkereske-
delmiforgalomban.Ezekbenazesetekbenközös,hogyaz
elkövetőkváltozatosindokokkalpróbáljákrávenniazáldoza-
taikatarra,hogyfizetésiműveletetindítsanakegymegadott
célszámlára,tehátatranzakciókatnemacsalók,hanemaz
ügyfelekhajtjákvégre,vagyisajóváhagyásnemazügyfél
tudta nélkül, hanem az ügyfél által tudatosan történik.
Agyakorlatbanarrólvanszó,hogyacsalókadigitalizáció
terjedésével párhuzamosan, felismerve az elektronikus
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8. keretes írás
Gyakori csalási formák

csatornákbanésafogyasztóknemkellőtájékozottságában
rejlő lehetőségeket, a korábban a készpénzforgalomban
ismeglévőkísérleteketújplatformokraésegyszerűbben

kivitelezhetőelektronikusfizetésimódokirányábaterelték,
amelyekesetébennemmerülnekfelaszemélyestalálkozás
miattikockázatoksem.

Amegtévesztésen alapuló visszaélések egyik igennépszerű elkövetésimódja, amikor az elkövetők különböző
internetes piactereken különböző „slágertermékeket” (pl.minőségi gyerekjátékok, népszerű könyvek,márkás
kertiszerszámok)hirdetnekmegnagyjábólaboltiárfeléért,jellemzően3-4naposszállításihatáridővel,előretörté-
nőátutalásosfizetésimódkikötésével.Akörültekintőenfelépítettátveréssoránegyolyanrégótaműködőcégnevét
választjákkiacsalók,amelyiklegalább4-5éveműködikésatevékenységikörébenszerepelazeladandóáruhoz
kapcsolódótevékenység.Ígyazokavásárlókismegbizonyosodhatnak,hogyegyvalódi,működő,megbízhatónak
tűnővállalkozástólrendelnekmegegyterméket,akikkörültekintőenellenőrzikazértékesítéstvégzőcégvalódiságát
példáulvalamelyikcéginformációsszolgáltatónál.Acsalóktöbbnapigaktívanválaszolnakabeérkezőkérdésekreés
visszaigazoljákamegrendeléseketis.Mindeközbenazerreacélramegnyitottfizetésiszámlárólacsalókfolyama-
tosontovábbutalják,vagykészpénzbenfelveszikazéppenrendelkezésreállóösszeget.Aszállításihatáridőmiatt
majdnemegyhétbetelikmireazügyfelekpanaszttesznekapénzforgalmiszolgáltatóknál.Mireennekaszámossága
elériaztamennyiséget,amimárrendszerszintűcsalásrautal–ésmegtörténikacélszámlazárolása–majdnemkét
hétiseltelikazelsőutalásoktól.Ezenesetekbenapénzforgalmiszolgáltatóktehetetlenek,hiszenapénzaddigra
márkikerültalátókörükbőlésakártazügyfelekviselik.

Másikgyakoricsalásimódamikorazügyfelekettalálomramegkeresiktelefononésacsaló,mintbankiügyintézőjelzi
azügyfélrészére,hogyéppmostsikerültmegállítaniaegyvásárlást,amelyetabankcsalásmonitoringrendszereszúrt
ki.Akérdésre,hogyazügyfélhajtotta-evégreafizetésimegbízástazügyfélválaszatermészetesenaz,hogynem,
lévénhogyegykitalálttranzakciórólvanszó.Eztkövetőenkerülsorabankkártyaadatokelkéréséreatranzakció
véglegestiltásacéljából.Ittgyakori,hogyamennyibenazügyfélmaganemáruljaelaszámlavezetőjenevét,akkor
acsalótalálomrabemondjaegybanknakanevét,hogyőtonnankeresi.Amennyibenazügyféljelzi,hogyőegymásik
banknálvezetiaszámláját–ezzelelárulvaabankjanevét–az„ügyintéző”átkapcsoljaahívástezenmegnevezett
bankhoz,agyakorlatbanacsalóegytársához,hogyméghitelesebbnektűnjönahívás.Amegszerzettbankkártya
adatokbirtokábanmegtörténhetavisszaélés.Ahívásleleplezésétazisnehezíti,hogyakülönböző„VoiceoverIP”
szolgáltatásokkalacsalókabankoktelefonszámátjelenítikmegazügyfélkészülékén,amelynekhatásáraazügyfél
általanévjegyzékbenelmentettelnevezésjelenikmeg,minthívófél.

Mígazelsőrészbenbemutatottcsalásimódotnehézfelismerniéselkerülni–lévénsokabecsületeseladó,ugyan-
akkoratúlcsábítóésegybennemreálisár,továbbáadottesetbenasürgetés(pl.24órásakció)gyanakvásraadhat
okot,addigamásodikesetnélodafigyelésselésazáltalunkismertszámvisszahívásávalelkerülhetőkatovábbikárok.

A megtévesztések irányába történő szerkezeti átrende-
ződés mellett jelentős fejlemény, hogy a csalók egyre 
szofisztikáltabb megoldásokat alkalmaznak, annak ér-
dekében, hogy elrejtsék a visszaélési kísérleteket, ezért 
a valósidejű banki csalásszűrő rendszerek alkalmazása 
mellett egyre nagyobb szükség mutatkozik a fogyasztók 
pénzügyi tudatosságának erősítésére is.Azelektronikus
pénzforgalmatérintővisszaélésekenbelül,legyenszóakár
adathalászatról, akárpszichológiaimanipuláción alapuló
megtévesztésről,egyreszofisztikáltabbmegoldásokatalkal-
maznakacsalók,különösenfigyelvearra,hogykijátsszák
abankimonitoringrendszereket.Ennekkereténbelülolyan
tranzakciótatbonyolítanakle,vagyveszikráazügyfeleket

ezekindítására,amelyekjellemzőennemtérnekelazáldo-
zatokkorábbitranzaktálásiszokásaitól,ígysokszormégaz
azonnalifizetésiszolgáltatásindulásávalpárhuzamosanimp-
lementált,kifinomultvalósidejűbankiszűrőrendszereknek
isnehézségetokozadetektálásuk.Jellemzőenmégakocká-
zatalapúvizsgálatoknálsembuknakkiezekatételek,éppen
ezértavalósidejűmonitoringrendszerekalkalmazásamellett
kiemeltenfontosazügyfelektudatosságánakerősítéseis
amegtévesztésekkülönbözőformáinakbemutatásárairá-
nyulókampányokonkeresztül.

A károk minimális szintre történő csökkentése érdeké-
ben a pénzforgalmi szolgáltatóknak célszerű valósidejű 
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csalásmegfigyelő rendszert működtetni oly módon, hogy 
az képes legyen a fizetési forgalom minden szegmensét 
felügyelni, illetve detektálni a rosszszándékú hozzáférési 
kísérleteket. AzSCAr.ugyanelőírja,hogyapénzforgalmi
szolgáltatóknakolyanműveletmegfigyelőmechanizmusok-
kalkellrendelkezniük,amelyeklehetővéteszikszámukra
anemengedélyezettvagycsalárdfizetésiműveletekészle-
lését,ugyanakkoravalósidejűalkalmazásnemkötelező.To-
vábbáazerősügyfélhitelesítésmellőzésérevonatkozóazon
kivételiszabály iscsakopció,amelyatávolielektronikus
fizetésiműveletekkezdeményezéseeseténadmentessé-
getaműveletmegfigyelőmechanizmusokalapjánalacsony
kockázatúkéntazonosítotttételekvonatkozásában.Afenti
kockázatokmiattazonbanazMNBelvárásaszerintaban-
kicsalásmegelőzésirendszereketúgykellkialakítani,hogy
azokvalósidőbennagybiztonsággalismerjenekfelminden
olyanfizetésimegbízásmegadásáravonatkozókísérletet,
amelyvélhetőennemapénzösszeg jogostulajdonosától
származik,vagyszokatlanazügyfelektranzaktálásiszokása-
ihozképest.Az,hogyazügyfelekjelentősszámbanhasznál-
nakelektronikuseszközöket,lehetőségetnyújtazügyfelek
viselkedésének,vásárlásiszokásainak, illetveeszközeinek
olyan részletes és alaposmegismerésére, ami korábban
elképzelhetetlenvolt.Eztfigyelembevéveazelektronikus
eszközökesetébenazIP-címfigyelésemárnemelegendő,
vizsgálnikelltöbbekközöttahasználteszközökjellemzőit
is,illetvefigyelemmelkelllenniarra,hogyazadatokmeg-
adásaazeddigiektőleltérőentörtént-e,valamintazadott
tranzakciómennyiretérelazügyfélkorábbifizetésiszoká-
saitól.Acsalásmegelőzésirendszerhezkapcsolódóanelen-
gedhetetlenariasztásokontúlatranzakciókautomatikus
megállításánakalehetőségétisimplementálni(pl.egygya-
núsországbantörténőkészpénzfelvételmegakadályozása).
Afentiekbenrészletezettinformációkgyűjtésehozzásegíti
apénzforgalmiszolgáltatókatafolyamatosmonitoringte-
kintetébenakapcsolódóparaméterezésrendszeresfelül-
vizsgálatához,valamintazaktuálistendenciáknakmegfelelő
beállításokelvégzéséhezis.Amonitoringrendszerekkiala-
kításasoránkerülnikellaszigetszerűműködéstis,vagyis
azokatazeseteket,amikoraszolgáltatókülönműködtetegy
kártyásésegyátutalásoscsalásszűrőmechanizmust.Mind-
ezekmellettszinténcélszerűapiaciszereplőknekszabályo-
zottkeretekközöttminélgyorsabbéshatékonyabbmódon
megosztaniacsalásokra,csalókravonatkozóinformációkat
egymással.

A banki csalásszűrő-rendszerek terén egyértelmű előrelé-
pés figyelhető meg, de jelentős tér mutatkozik még a fej-
lődésre. Ahazaibankokközülegyretöbbalkalmazolyan
valósidejű csalásszűrőmonitoringrendszereket, amelyek
azügyfelekvalamennyielektronikuscsatornánbenyújtott
tranzakcióitvizsgálják,ésatranzakciósadatokbólmeghatá-
rozzák,hogyazokmilyenmértékbentérnekelazügyfelek

korábbitranzakciósszokásaitól.Azelemzéseksoránarend-
szerekjellemzőenfigyelembeveszikazismertcsalásifor-
gatókönyvektapasztalatait,akedvezményezettioldalkoc-
kázatibesorolásátésafizetőfélkorábbiköltésimintájátis.
Amennyibenegytranzakcióegymeghatározottkockázati
szintfelettiértéketképvisel,annakteljesítésejellemzően
automatikusan felfüggesztésre, vagy elutasításra kerül.
Azautomatikusintézkedéstkövetőenáltalábanabankok
haladéktalanul felveszik az érintett ügyféllel a kapcsola-
tot,éstisztázzákavizsgálttranzakciókörülményeit.Mind-
ezekmellett azonban abban az esetben, ha egy vizsgált
tétel jelentősennemszokatlanazérintettügyfélkorábbi
tranzakcióihozképest,akkorannakateljesítésenemkerül
felfüggesztésrevagyelutasításra.Avisszaélésekkiszűrése
érdekébenajobbtalálatiarányeléréshezakockázatiérzé-
kenységtovábbiszigorításáralenneszükség,ugyanakkorez
olyanmértékbennövelhetnémegatévesenkockázatosnak
ítéltésezáltalteljesítésébenfelfüggesztettvagyelutasított
tranzakciókmennyiségét,amikockáztatnáapénzforgalmi
szolgáltatásfolyamatosműködését.Mindazonáltalnéhány
szolgáltatóesetébenúgytűnik,minthanemlennénekelég
szigorúakafigyeltparaméterek,sőttöbbszereplőnéliscsak
kísérletiszakaszbanvan ilyenvalósidejűszűrőrendszerek
alkalmazása,vagyegyáltalánnemkerültméghasonlóimp-
lementálásra.AzMNBhatározottelvárásaezeknekaminél
előbbiműködésbeállításaésafigyeltszabályokolymódon
történőmeghatározása,amialehetőlegtöbbvisszaélésikí-
sérletkiszűrésétteszilehetővéapénzforgalomzavartalan
lebonyolításánakveszélyeztetésenélkül.

4.4.4. Online SCA bevezetése

Az erős ügyfélhitelesítés valamennyi fizetési helyzetben 
történő alkalmazásától azt várja az MNB, hogy csökkenni 
fog a visszaélések száma.2020.december31-etkövetően
márnemcsupánazelektronikusanindítottátutalásokés
afizikaikártyásvásárlásokesetébenkötelezőazügyfelek
védelmétszolgáló,ún.erősügyfélhitelesítésalkalmazása,
hanemazonlinebankkártyásvásárlásokesetébenis.Uniós
szintenhazánkegyébkéntiselőkelőhelyenvégzettacsa-
lásokraésvisszaélésekrevonatkozóadatoktekintetében,
azonbanazerősügyfélhitelesítésbevezetésévelésazügy-
felekkellőbiztonságtudatosságávalafizetésekbiztonsága
mégtovábbnövelhető.Agyakorlatbanezaváltozásazért
jó az ügyfeleknek,mert biztosítja, hogy csak a jogosult
kártyabirtokos hitelesíthessen tranzakciót,mivel csupán
akártyánszereplőadatokismeretenemelegendőannak
elvégzéséhez.Egyeltulajdonított,érintésestechnológiáttá-
mogatóbankkártyaiscsaklimitáltesetszámbanhasználható
PIN-kódmegadásanélkül.Azonlinebankkártyásvásárlások
esetébenazMNBeltérőbankimegoldásokkaltalálkozott,
azonbanmindenholtörekedtekazügyfélbarátkialakítás-
ra.Ezenfelülazérintetthazaipénzforgalmiszolgáltatókaz
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9. keretes írás
Az Európai Bankhatóság állandó pénzforgalmi bizottságának munkája, a jelenlegi szabályozási irányok és 
azok hazai relevanciája

indulásutánirendkívüliadatszolgáltatásalapjánuniósösz-
szehasonlításbaniskiemelkedőenteljesítettek.

A kivételi szabályok alkalmazása miatt az ügyfelek azt ta-
pasztalhatták, hogy nem minden esetben kötelező az erős 
ügyfélhitelesítés alkalmazása.Báraszektoralapvetőenfel-
készült,azonbanakivételiszabályokalkalmazásaszokatlan
lehetmég,vagynemkellőenismertazügyfelekszámára.
Ajogszabályugyanpontosanmeghatározzaazokatazese-
teket,amikorakivételiszabályokalkalmazásáraapénzfor-
galmiszolgáltatónaklehetőségevan,azonbanatényleges
alkalmazásukról a pénzforgalmi szolgáltatók egyedileg
dönthetnek,emiatteltérésmutatkozhataszámlavezetők
gyakorlata között.Ha a pénzforgalmi szolgáltató az erős
ügyfélhitelesítésmellőzésemellettdönt,akkorapénzfor-
galomhozkapcsolódóspeciáliskárfelelősségiszabályokto-
vábbszigorodnak.Amennyibenbármelyokbólnemtörténik
atranzakciósoránerősügyfélhitelesítés,azennekhiányából

51EBA/GL/2020/01
52azMNB14/2019.(VII.3.)számúajánlásaatartalékmechanizmusalólimentességigénybevételénekfeltételeiről

fakadóanbekövetkezettkárokértateljeskörűfelelősségaz
ügyfelekszámlavezetőjét terheli.BárazEBAkifejezetten
tiltottaavéghatáridőkitolását,héteurópaifelügyeletiha-
tóság,illetvejegybank2021.március31-igtovábbifelkészü-
lésiidőtengedélyezettasajátszektorának.Emiatteddigaz
időpontiguniósszintenazérintettfizetésiműveletekegy
részénél nem alkalmaztak erős ügyfélhitelesítést a szol-
gáltatók.AzMNBafolyamatosfelügyeléskeretébenzajló
ellenőrzéseisoráneddigcsakkisebbhiányosságokattapasz-
talt,apénzforgalmiellenőrzéseksoránazonbantovábbrais
vizsgálnifogja–többekközött–akivételiszabályokjogszerű
alkalmazását.Fontosegyúttalaztishangsúlyozni,hogyaz
erősügyfélhitelesítésnemvédazolyanesetekellen,amikor
azügyfelektévesen(pl.csaláskövetkeztében)magukad-
jákkiilletéktelenekszámáraazérzékenyfizetésiadataikat.
Fontostehát,hogyazügyfelekiskellőenkörültekintőkés
biztonságtudatosaklegyenek.

AzEurópaiBankhatóság(EBA)pénzforgalmatérintőlegfontosabbállandóbizottságaazEKB-valközösszervezésű
StandingCommitteeonPaymentSystems(SCPS),amelyneküléseineurópaiközpontibankok–ígyazMNB–és
felügyeletihatóságokegyarántrésztvesznek.Azállandóbizottságkereteinbelül lehetőségvaniránymutatások
létrehozásárais,amennyibenatagokszerintezelengedhetetlenegyeskérdésekuniósszintentörténőazonosér-
telmezésénekkialakításához,illetveagyakorlatbantörténőegységesalkalmazáshoz.MinderreegyébkéntaPSD2
isfelhatalmazástadazEBArészére.AkiadottiránymutatásokatazMNBisimplementáljaajánlásvagyiránymutatás
formájában.AzSCPSfoglalkozikaPSD2éselsősorbanazSCAr.implementációtémájávalésatagállamivisszajelzések
alapjánfolyamatosanfinomhangoljaazeurópaigyakorlatot.Amunkacsoport2020-bantöbbekközöttkidolgozta
apénzforgalmicsalásokkalkapcsolatosnemzetközitudásmegosztásalapjait,nyomonkövetiéssegítiazegységes
európaigyakorlatkialakításátazonlinebankkártyásfizetésekerősügyfélhitelesítésévelkapcsolatosan,valamintmér-
legeliaszükségesfelügyeletigyakorlattalkapcsolatosharmonizációslépéseket.Ennekkereténbelülkiadtaacsalás
témakörérefókuszálóadatszolgáltatásrészletszabályaittartalmazóiránymutatást51,valamintatartalékmechanizmus
alólimentességigénybevételénekfeltételeirőlszólóajánlást52.

AzSCPSmunkájánakfőfókuszajelenlegacélrarendelt interfészekkel(API)kapcsolatosakadályozástémaköré-
re,valamintafizetésikártyásonlinevásárlásokesetébena2021. január1-jétőlkötelezőenalkalmazandóerős
ügyfélhitelesítésreirányul.EnnekkeretébenazEBAfelszólítottaanemzetihatóságokat,hogyhozzanakfelügyeleti
intézkedéseketaPSD2ésakapcsolódórészletszabályokszerintifizetésiszámlákhozvalóhozzáférés,illetveAPIal-
kalmazásakadályainakfelszámolásaérdekében.Ennekalapjánanemzetihatóságoknakelőszörfelkellettmérniük
aszámlavezetőpénzforgalmiszolgáltatókfelkészültségét,illetveazeddigelértelőrehaladást,ésamennyibenaz
akadályokatnemszüntettékmeg,abbanazesetbenfelügyeletiintézkedéseketkellhozniuk.Azonlinebankkártyás
fizetésekkelkapcsolatoserősügyfélhitelesítésalkalmazásavonatkozásábanpedigazEBAdöntésénekértelmében
2020.december31-igkellettlegkésőbbvalamennyiérintettnekmegfelelni.Tekintettelarra,hogyuniósszintennem
mindenérintettkészültfelmaradéktalanul,azEBAújabbadatszolgáltatástrendeltela2021-esadatokravonatkozóan.
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4.5. NYÍLT BANKOLÁS ÉS AZ API-K 
ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
AKADÁLYOZTATÁS

A PSD2 nagy újítása, a nyílt bankolás egyelőre csak korlá-
tozottan tudott elterjedni, mivel egyrészt a nemzetközi sza-
bályozás nem elég specifikus a megvalósítandó hozzáférési 
interfészek (API) vonatkozásában, másrészt pedig a bankok 
sokféle módon akadályozhatják az új szerepelőket. 2019.
szeptember14-tőlabankoknak–azügyfelekhozzájárulása
esetén–aszámukra jelentősvagyont jelentőügyfélada-
tokhozhozzáféréstkellbiztosítaniukésaszinténértéket
képviselőonlineügyfél-interakciókegy részétát kell en-
gedniükaharmadikfélszolgáltatóknak.Abankokegyrésze
azonbancsakajogszabályoknakvalóminimálismegfelelés
szintjéigtámogatjaaharmadikfélszolgáltatókat.Emellett
sokfélemódonakadályozhatjákisazoktevékenységét.Ez
nemszükségképpenszándékos,fakadhatesetlegesenhely-
telenkorábbigyakorlatból,vagytévesjogszabályértelme- 
zésbőlis.

Az akadályozás leggyakrabban úgy valósul meg, hogy 
a harmadik fél szolgáltatóknak biztosítandó API-t úgy ala-
kítják ki a bankok, hogy azzal kellemetlenséget okoznak 
az azokat igénybe vevő ügyfeleknek vagy a harmadik fél 
szolgáltatóknak.Akellemetlenségekközétartozik–többek
között–amikorbonyolultabbazügyfél-hitelesítésAPI-nke-
resztül,minthaközvetlenülabankonkeresztülférnehozzá
aszámlájáhozazügyfél(pl.kétfaktornáltöbbetkövetelmeg
abankazügyfélazonosítássorán).Gyakoriakadály,hogyaz
ügyfélnekabankifelületenmegszokott,afizetésiművelet
elvégzéséhezalkalmaznikívántszámlakiválasztásahelyett
afizetési számla számánakbegépelését kényszeríti ki az
APIműködése.Egyesesetekbenazügyfélhitelesítésenfelül
továbbiügyfél-hozzájárulásokatkövetelmegaszámlához
történőhozzáféréshezabank,amiszinténakadály.Alapelv
anyíltbankolásesetén,hogyazokahitelesítésieljárások,
amelyekazügyfél rendelkezésére állnak abankhoz való
közvetlenonlinehozzáféréskor(biometria,mobilapp,SMS,
token,stb.),azokazAPI-nkeresztülaharmadikfélszolgál-
tató ügyfelei számára is elérhetőek kell, hogy legyenek,
azonbanezsemmindigvalósulmegteljeskörűen.Akadá-
lyozásnakminősülazis,haazeIDAStanúsítványon53felüli
bármilyenkiegészítőregisztrációtkövetelmegabankahar-
madikfélszolgáltatótól.Előfordulnakolyanesetekis,ami
ajogszabályokszerintnemszámítakadályozásnak,azonban
aharmadikfélszolgáltatókgyakranannaktekintik.Ehhez
kapcsolódikazamegengedőszabály,miszerintszámlainfor-
mációsszolgáltatáseseténegyerősügyfélhitelesítésután90

53Abizalmiszolgáltatások910/2014EUrendelete(eIDAS)szerintimegfelelőségűtanúsítványapénzforgalmiszolgáltatásoknyújtásáravonatkozó
engedélyről.

54https://www.mnb.hu/letoltes/10-2021-akadalyozasrol-ajanlas.pdf

napigújabberősügyfélhitelesítésnélkülishozzálehetférni
azegyenleghezésaszámlatörténethez.Azonbanelőfordul,
hogyeztnemtesziklehetővéabankok.Ugyanakkoreznem
ütközikjogszabályielőírásba,mivelennekbiztosításanem
követelmény,csakegylehetőségazerősügyfélhitelesítés
alólimentességkapcsán.

Az MNB a nyílt bankolás terjedésének támogatására, 
valamint az akadályok megszüntetésére egy komplex 
cselekvési tervet dolgozott ki, amelynek keretében egy 
akadályoztatásról szóló MNB-ajánlást ad ki, valamint 
szektorszintű API-vizsgálatot tart.Azakadályozásoknem
csakMagyarországonérzékelhetőek,mivelezegyeurópai
szintenjelenlevőprobléma.EztfelismerveazEBA2020jú-
niusábaneurópaibankhatóságivéleményébenfejtetteki
azakadályozássalkapcsolatosálláspontját,amitazMNB
egy2020.július13-ivezetőikörlevélbenfogalmazottmeg
elváráskéntahazaibankszektorszámára.Avezetőikörlevél
kiadásátkövetőenazMNBapénzforgalmiellenőrzéseinyo-
mánésapiacivisszajelzésekalapjánazttapasztalta,hogy
továbbraisjelenvannakanyíltbankolástakadályozó,hátrál-
tatómegoldások,ezérttovábbilépésekmegtételéttartotta
szükségesnekanyíltbankolásterjedésénektámogatására.
Ennekkeretében2021-benazMNBcélzott,technikai fó-
kuszúAPI-vizsgálatotindított,amelyneksorána10legna-
gyobbbankáltalkialakítottAPIkerülátvizsgálásra,hogyaz
adottállapotrólegyvalós„pillanatkép”születhessenésígy
ajegybankszükségeseténhatóságiintézkedésthozhasson.
Továbbáajogalkalmazáskiszámíthatóságánaknöveléseés
avonatkozójogszabályokegységesalkalmazásának,illetve
érvényesülésénekelősegítésecéljábólazMNBegyajánlást
készített,amelybenegyértelműsítette,hogymilyengyakor-
latottekintakadályozásnak,valamintjómegoldásnak.Az
MNB-ajánlás54szakmaiegyeztetéstkövetően2021.július
1-énjelentmeg.EzzelegyidőbenazMNBvisszavontaako-
rábbivezetőikörlevelet,mivelazabbanszereplő,azaka-
dályozáshoz lazánkapcsolódótartalmakat isátemelteaz 
ajánlásba.

A nyílt bankolásban rejlő potenciál teljes kiaknázásához 
további, főként szabványosítási lépések is szükségesek 
lehetnek. A jelenlegi szabályozási környezetben a piac
egységes,deahozzáféréstechnikailagésfolyamatoldalról
istöredezett,azaznincsegységesszabványvagysémaaz
API-kműködésérevonatkozóan.EmiattahányeltérőAPI-
megvalósításvanazeurópaipiacon,annyikülönfejlesztést
szükségeselvégeznieaszámlainformációsszolgáltatásokat
ésfizetéskezdeményezésiszolgáltatásokatnyújtó(akárhi-
telintézeti)szereplőknekahhoz,hogykiépítsékakapcsolatot

 https://www.mnb.hu/letoltes/10-2021-akadalyozasrol-ajanlas.pdf
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a számlavezetőkkel. Továbbá az API-k által támogatott
folyamatokeltérőfelépítésemiattazügyfélélményisna-
gyonkülönböző,amielbizonytalaníthatjaafelhasználókat.
AzMNBszerintezekreakihívásokraazeurópaijogalkotó
tudhatékonyanválaszolni,illetveeurópaiszintentörténő

szabványosítás lehetamegoldás. Ezutóbbiesetébenaz
EuroRetailPaymentsBoard(ERPB)már lépéseket istett
és2020novemberébenegyegységesAPI-hozzáférésiséma
(SEPAAPIAccessScheme)kidolgozásáravonatkozókezde-
ményezéstindítottútjára.



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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