Ilyés Tamás–Takács Kristóf–Varga Lóránt:
A pénzforgalmi szolgáltatások díjainak
és a pénzforgalom szerkezetének alakulása
a pénzügyi tranzakciós illeték bevezetését
követően*

A pénzforgalmi szolgáltatók több lépésben és jelentős mértékben áthárították az ügyfelekre a tranzakciós illetéket mind
tavasszal az illeték bevezetése kapcsán, mind pedig ősszel az illetékkulcsok megemelésekor. Az illeték áthárítása a készpénzfelvételek és az átutalások esetében jellemzően közvetlenül a tranzakcióra terhelve történt meg. A kártyás vásárlásoknál a
közvetlen áthárítás átlagos mértéke jóval alacsonyabb volt, a fizetési kártyák éves díjai azonban jelentősen emelkedtek, így a
bankok kommunikációjával ellentétben, jellemzően itt is megtörtént a teljes, sőt több bank esetében még annál is nagyobb
mértékű áthárítás mind tavasszal, mind pedig ősszel. A 2012. december és 2013. október közötti időszakban a pénzforgalomhoz kapcsolódó díjemelések mértéke összességében meghaladta a tranzakciós illeték miatt indokolható szintet.
A hazai pénzforgalom 2013 első féléves statisztikai adatai alapján nem látható eltérés a korábbi években megfigyelhető trendektől, továbbra is az elektronikus tranzakciók lassú térnyerése és a készpénzhasználat csökkenése figyelhető meg. A tranzakciós illeték bevezetése tehát ebben az időszakban nem változtatta meg a hazai fizetési forgalom szerkezetének fejlődési
pályáját sem negatív, sem pozitív irányban. A vállalati pénzforgalomban 2013 első félévében nem látható különösebb alkalmazkodás a tranzakciós illeték bevezetése kapcsán: a hazai bankok által szolgáltatott adatok alapján nincs nyoma a pénzforgalom külföldre telepítésének, vagy az illetékfizetési korlát elérése érdekében a tranzakciók összevonásának. A tranzakciós
illeték kulcsának 2013. augusztusi emeléséhez kacsolódóan azonban az adatok rendelkezésre állását követően az alkalmazkodásra vonatkozó vizsgálatokat 2013 második félévére is el kell végezni.

BEVEZETÉS
Apénzügyitranzakciósilleték2013.januárbankerültbevezetésreMagyarországon.Ettőlazidőponttólkezdődőenújraés
újrafelmerültazakérdés,hogyapénzforgalmiszolgáltatók
az illeték terhét hogyan és legfőképpen milyen mértékben
hárítjákátügyfeleikre.Utóbbikérdésmegválaszolásátnehezíti, hogy a bankok – részben a törvényileg előírt 60 napos
közzétételikötelezettségmiatt–csakfokozatosanépítették
beapénzforgalomhozkapcsolódódíjaikbaazilletékmértékét, illetve, hogy az illeték kulcsa időközben is változott.
2013.augusztus1-jétőlazelektronikustranzakciókesetében
a korábbi 0,2 százalékról 0,3 százalékra nőtt a terhelés, a
készpénzfelvételeknél pedig 0,3 százalékról 0,6 százalékra,

utóbbiesetbena6000forintostranzakciónkéntifelsőkorlát
iseltörlésrekerült.
Hasonlóérdeklődéstváltkiazakérdés,hogyazilletékbevezetése hogyan változtatja meg az ügyfelek pénzforgalmi
szokásait.Egyesvéleményekszerintazilletékalkalmaslehet
a készpénzhasználat visszaszorítására, mivel a készpénzfelvételeket magasabb illeték terheli az elektronikus fizetési
műveleteknél. Más vélemények szerint a pénzforgalmi
műveletekköltségénekáltalánosemelkedésemiattatranzakciós illeték a készpénzhasználat felé tereli az ügyfeleket,
mivelakészpénzfelvételecsakegyalkalommalgenerálilletékfizetésikötelezettséget,utánaviszontazmárilletékmentesenforogagazdaságban.1

*Jelencikkaszerzőknézeteittartalmazza,ésnemfeltétlenültükröziaMagyarNemzetiBankhivatalosálláspontját.
1
Ebben az esetben jellemzően a lakosság készpénzben felveszi fizetési számlára érkező jövedelmét, melyet elsősorban áruk és szolgáltatások
készpénzzeltörténőfizetésérehasználfel.Avállalatiszektorbaígykerülőkészpénznekpedigakorábbiaknálnagyobbrészétavállalkozásokaz
egymásközötti,valamintazalkalmazottaikrészéretörténőfizetésekrehasználjákfel.Ígyazelsőlépésbenkereskedelmitranzakciókbanfelhasználtkészpénztöbbfizetésikörönkeresztülagazdaságbanmarad,ennekhatásárapedigcsökkenőmértékűkészpénzbefizetések,valamintváltozatlanintenzitásúkészpénzfelvételiforgalommellettemelkedhetakészpénzállományésígyakészpénzestranzakcióksúlya.
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Elemzésünkben a 11 legnagyobb pénzforgalmat bonyolító
magyarországihitelintézet2012.decemberés2013.október
közöttérvényeskondícióslistáialapjánmértükfelatranzakciósilletékáthárításánakmértékéthárompénzforgalmiszolgáltatás(készpénzfelvétel,átutalás,bankkártyásfizetés)tekintetében.Avizsgálatotateljesfentjelöltidőszakmellettelvégeztük külön az illeték bevezetését követő néhány hónapra is.
A vizsgált időszak megbontásával egyrészt folyamatában is
megfigyelhetővé válik a bankok árazási reakciója, másrészt
különelemezhetőazilletékbevezetésénekésaugusztusiemelésénekhatása.Azilletéktörvény2013.augusztus1-jénhatályba lépett módosításával előírt egyszeri, pótlólagos tranzakciósilleték-fizetésikötelezettséghatásátugyanakkornemvizsgáltuk.Mivelezhosszútávon,folyamatosannememelimega
pénzforgalmiszolgáltatókfizetésitranzakciókhozkapcsolódó
költségeit, feltételezhetően ennek az egyszeri tehernek az
áthárításakisebbrészbentörténtatranzakciósdíjakváltoztatásával. Ennek hatása azonban részben akár a tranzakciós
költségekemelkedésébenismegjelenhetett.

0,8

Átutalás

A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK
DÍJAINAK VÁLTOZÁSA A
TRANZAKCIÓS ILLETÉK BEVEZETÉSÉT
KÖVETŐEN

1. ábra
A pénzforgalmi díjak változása 2012 decembere és 2013
márciusa, valamint 2012 decembere és 2013 októbere
között

Készpénzfelvétel

Cikkünkkel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy közelebb
kerüljünkafentikérdésekpontosmegválaszolásához.Ennek
érdekébenacikkírásakorrendelkezésünkreállóinformációk
alapján megvizsgáltuk a pénzforgalmi díjak változásának
mértékéta2012.évvégeés2013októbereközöttabankok
nyilvánosan elérhető kondíciós listái alapján, valamint a
különbözőfizetésimódok2013elsőféléviforgalmánakalakulásátakorábbiidőszakokhozviszonyítva.

Tranzakciós díj (2012. december–2013. március)
Tranzakciós díj (teljes időszak)
Éves kártyadíj (2012. december–2013. március)
Éves kártyadíj (teljes időszak)
Tranzakciós illeték

semterhelterátranzakciósszintenabankkártyásfizetésekre
a költségeit, ezért a lakossági kondíciók esetében a fizetési
kártyákévesdíjainakváltozásátismegvizsgáltuk,aztfeltételezve, hogy a vásárlási tranzakciókat terhelő illeték hatása
elsősorbanazéveskártyadíjakbanjelentkezhet.

A kutatásunkban nem foglalkoztunk a havi számlavezetési
díjak esetleges emelkedésével. Mivel ezen díjak változása
többkapcsolódószolgáltatáshozéskormányzatiintézkedésSzámításaink során a leggyakrabban igénybe vett pénzfor- hezisköthető,ígypontosannemoszthatófeladíjazegyes
galmiszolgáltatásokésabankonkéntrendelkezésreállófor- szolgáltatások között. Ennek következtében az áthárítás
galmiadatokalapjánapiacravonatkozóátlagostranzakciós mértékére vonatkozó becsléseink a valóságosnál enyhén
szerkezetetképeztünk.Ezutánaszolgáltatásokkalkapcsolat- alacsonyabbértékeketismutathatnakabbanazesetben,ha
banfelmerülőösszesfixösszegűdíjatértékarányos,százalé- valamelyikvizsgáltbankrészbenahaviszámlavezetésidíjak
kos értékre konvertáltuk, hogy a különböző típusú díj- és emelésévelreagáltazilletékmiattiköltségnövekedésre.
jutaléktételekösszehasonlíthatóváváljanakabankokközött,
illetve a tranzakciós illeték kulcsával. Minden bank esetén A tranzakciós illeték áthárításának mértékét megbecsültük a
megkülönböztettünk alap és kiemelt számlacsomagokat, teljesvizsgáltidőszakona2012.decemberiés2013.októberi
illetvehozzájuktartozóalapéskiemeltügyfelekneknyújtott díjszabásokalapjánéskülönazilletékmértékénekmegemeléfizetésikártyákat.Akéttípusútermékrevonatkozóeredmé- seelőttiidőszakra2013.márciusigbezárólag(1.ábra).Ateljes
nyeket az ügyfelek számlacsomagok közötti feltételezett vizsgáltidőszakbanaváltozásjelentősmértékbenmeghaladja
eloszlásátfigyelembevévesúlyozottanaggregáltuk,majda a tranzakciós illeték által indokolt mértéket, a különbség a
11bankegyediadataitaforgalmiadatokkalsúlyozvaátlagol- lakossági ügyfelek esetében nagyobb, mint a vállalati szegtuk.Kétvizsgálthitelintézetcsakvállalatiüzletággalrendel- mensben,aholabankokalapvetőennememeltekatranzakcikezik, így e bankok a lakossági díjak alakulására vonatkozó ósilletéknagyságánálnagyobbmértékbendíjakat.Akártyás
számításainkbannemszerepelnek.Mivelalakosságiszolgál- vásárlásoknál jelentkező illetéket a bankok többsége a fix,
tatásoknálazelmúltévekgyakorlatánakmegfelelőenapénz- éves kártyadíj növelésével hárította át, a forgalomarányos
forgalmi szolgáltatók többsége az illeték bevezetése után díjazás csak pár esetben fordul elő. A vállalati szegmensben
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márabankkártyásfizetésekesetébenisjellemzőaforgalomarányosdíjazás,ezértittafixköltségekváltozásátnemvizsgáltuk.Ezkismértékbenlefelétorzíthatjaazáthárításszámított
mértékét,ezzelellentéteshatásavanazonbanannakaténynek,hogyanagypénzforgalmúvállalatokjellemzőenanyilvánosanelérhetőkondícióslistáknálkedvezőbbdíjtételekmelletttudjákvégrehajtanitranzakcióikat.
Fontoshangsúlyozni,hogy2013elejétőlateljesvizsgáltidőszakbanmáregyébtényezőkisbefolyásolhatjákadíjakváltozását, például az éves rendszeres inflációkövető díjemelés,
valamintmásesemények,kormányzatiintézkedésekhatásai.
Ígyhosszabbidőtávonabecsléspontosságacsökken,aszámításokezértaténylegesnélvalamivelmagasabbnakmutathatják az áthárítás mértékét. A díjemelések időzítése és
mértékealapjánazonbanmegállapítható,hogyatranzakciós
illetékbevezetésemiattiköltségnövekedést2013.októberig
minden bank áthárította a lakossági ügyfelekre különböző
formában,néhányesetbenadíjaknövekedéseráadásulmeg
ishaladtaazilletékmértékét.
Ezzelszembenalakosságiügyfélszegmensbena2013márciusáigtartóidőszakbanakészpénzfelvételeknélésazátutalásoknál jelentkező tranzakciós illeték csak részben került
áthárításra,mígabankkártyásfizetésekesetébenadíjemelkedéseknagyságameghaladtaazilletékmértékét(1.ábra).A
vállalatiszegmensnélugyanebbenazidőszakbanközelteljes
mértékbenáthárításrakerültazilleték.Amennyibennemaz
átlagos áthárítást vizsgáljuk, hanem a bankonkénti változásokat, akkor már jelentős eltérések figyelhetők meg a 11
legnagyobbbankdíjszabásaközött.
2. ábra
A lakossági pénzforgalmi díjak változása 2012
decembere és 2013 márciusa között bankonként
0,45

Abankonkéntiadatokalapjánjelentőseneltérőalkalmazkodási folyamat figyelhető meg az illeték bevezetésének első
fázisában és az illeték megemelése utáni időszakban. Az
egyediadatokvizsgálatasoránmegállapítható,hogyabankoktöbbségeazátlagosnálkisebbmértékbenhárítottaáta
tranzakciós illetéket az ügyfeleire 2013 elején, a szektor
átlagátkevésbankkiemelkedőenmagasárazásahúztafel(2.
ábra).Azáthárításpontosmódjábanésmértékébenazonban
jelentősszóródásvanabankokgyakorlatában.
Háromvizsgáltbank–azábrán2-es,3-asés8-asszámmal
jelölve – az éves kártyadíjain jelentős mértékben emelt,
ellenbenazegyestranzakciókranemterhelteráazilletéket.
Másiknégybank (4,6, 7,9)bizonyosmértékbenértékarányosanhárítottát,viszontegykivételévelazilletéknagyságátólelmaradómértékben.Afennmaradókétbank(1,5)a
kártyásvásárlásokdíjazásángyakorlatilagnemváltoztatott.
Azátutalásokesetébenabankoktöbbsége0,1–0,15százalékosemelésthajtottvégre2013elsőfélévében,amiatranzakciósilleték50–75százalékátfedezi.Egybank(5)azátutalásokdíjainkiugróanmagasmértékbenemelt,egymásik(6)
pedigközelteljesmértékűáthárításthajtottvégre.Alakossági üzletággal rendelkező kilenc vizsgált bank közül egy
olyat találunk (8), amely lényegében nem terhelte át a
tranzakciósilletéketabankiátutalásokra.Akészpénzfelvételekdíjazása–hasonlóanazeddigiekhez–jelentősszóródást mutat a bankok között. A bankok többsége az illeték
40–60 százalékát terhelte át ügyfeleire 2013 elején, egy
bank (3) az illeték mértékénél nagyobb mértékű emelést
hatottvégre,mígkétbank(4,9)gyakorlatilagnemhárította
átakészpénzfelvételidíjakbanatranzakciósilletéketazelső
félévben.
Összefoglaláskéntmegállapítható,hogyazilletékbevezetése
utáni időszakban a bankok csak részlegesen hárították át a
tranzakciósilletéketazátutalásokra,akészpénzfelvételreés
akártyásvásárlásokértékére,azéveskártyadíjakonkeresztülazonbanmárazelsőfélévbenisjelentősennőttekapénzforgalmidíjak.
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Megjegyzés: A vizsgált 11 bank közül kettő nem rendelkezik lakossági
üzletággal.
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Ateljesvizsgáltidőhorizontonmárkisebbmértékűaszóródásazegyedibankiadatokban,mintamekkorátazelsőfázis
áthárításai során tapasztaltunk (3. ábra). A második félévbenabankokjellemzőenkorrigáltákazelsőfázisilletékkulcsánál kisebb mértékű áthárítást, és a díjemelések teljes
nagyságamársokkaljobbanközelítiazilletékpontosmértékét.Azazazokabankok,amelyekteljesmértékűáthárítást
hajtottakvégreazelsőfélévben,továbbemeltékadíjaikat
az új illetékkulcsnak megfelelően, míg azok a szolgáltatók,
amelyekeredetilegcsakrészlegesenterheltékráazügyfeleikreatranzakciósilletéket,azilletékkulcsnövekedéseutáni
jelentősdíjemeléseikkelmárszinténteljesáthárításthajtottakvégre.
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3. ábra
A lakossági pénzforgalmi díjak változása 2012
decembere és 2013 októbere között bankonként
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haladjaazilletéknagyságát.Avizsgáltbankokközülegy(5)
esetében tapasztalható kiugró mértékű díjemelés. Míg az
elsőfélévbenazátutalásokdíjazásábancsakrészbenjelent
meg a tranzakciós illeték, az augusztusi illetékkulcs-emelés
hatásáraabankokmárteljesmértékbenáthárítottákazilletéket.Amagasszektoriálisátlagotalapvetőenkétbank(3,5)
illetéketjelentősenmeghaladódíjemeléseokozza.Akártyás
vásárlások díjazásában alapvetően nem történt átrendeződés, a kiemelkedően magas díjemelést az éves kártyadíjak
drasztikusemelkedéseokozta.Azáthárításmódjanemváltozottakétidőszakközött:azokabankok,amelyekkorábban
isráterheltékavásárlásokraazilletéket,továbbemeltékaz
értékarányos díjakat, míg azok a bankok, amelyek az éves
kártyadíjon keresztül terhelték át az illetéket, továbbra is
ennélamegoldásnálmaradtak.

Készpénzfelvétel
Átutalás
Bankkártyás ﬁzetés
0,60%
0,30%

Azéveskártyadíjakvizsgálataalapjánmegállapítható,hogya
bankok túlnyomó többsége már az illeték bevezetése után
közvetlenül megemelte a díjait (4. ábra). A 9 vizsgált bank
közül 2013 júliusa után egyiknél sem maradt lehetőség
Megjegyzés: A vizsgált 11 bank közül kettő nem rendelkezik lakossági
üzletággal.
ingyenesbankkártyaigénylésére.2Azéveskártyadíjaksúlyozottátlagaennekmegfelelőenjelentősenmegnőttazelmúlt
Akészpénzfelvételekdíjazásábamindenvizsgáltbankteljes egyévben,1700forintról3000forintra.Adíjemeléstabanmértékben beépítette a megemelt tranzakciós illetéket, a kok két lépésben valósították meg: első félévben az illeték
teljes díjváltozás a legtöbb banknál kismértékben meg is bevezetése után fokozatosan, illetve szeptember–október
között az illeték megemelése után. Az átlagos éves kártyás
vásárlási forgalomra vetítve az átlagos díjemelés mértéke
4. ábra
0,54százalék,amijelentősenmeghaladjaatranzakciósilleAlap lakossági betéti fizetési kártyák éves díjainak
változása bankonként 2012. december 31. és
2013. október 1. között
5. ábra
4000

A vállalati pénzforgalmi díjak változása 2012 decembere
és 2013 októbere között bankonként
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Megjegyzés: A vízszintes tengely az ábrán nem azonos az időtengelylyel, a diagram a vizsgált időpontokra jellemző díjakat ábrázolja.
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ték mértékét. Ezt a kiugró díjemelkedést más tényezőkkel
semlehetmegmagyarázni.3

6. ábra
A főbb elektronikus fizetési módok forgalmának
alakulása

2013. I. félév

2012. II. félév

2012. I. félév

2011. II. félév

2011. I. félév

2010. II. félév

2010. I. félév

2009. II. félév

2009. I. félév
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2008. I. félév

A nyilvánosan elérhető kondíciós listák alapján a vállalati
Millió darab
Millió darab
160
160
szegmensben(alakosságihozhasonlómódon)azilletékváltozásnálátlagosannagyobbmértékűdíjemelésfigyelhetőmeg 140
140
a 2012 decembere és 2013 októbere közötti időszakban, a 120
120
kiemelkedőmértékűemelésekazonbankevésbankhozköt100
100
hetők(5.ábra).A11vizsgáltbankközülhat(4,6,8,9,10,11)
80
80
teljesmértékbenésközvetlenülazilletékkötelestranzakció60
60
hozkapcsolódóanhárítottaátazilletéket.Afennmaradóöt
40
40
bank(1,2,3,5,7)eltérőenváltoztatottadíjain.Kétbank(2,
20
20
3) a bankkártyás vásárlásokra csak részben hárította át az
0
0
illetéket.Egybank(7)alapvetőenmindentételnélazilleték
mértékévelemelt,ésakártyásvásárlásoknálisértékarányábanváltozódíjatvezetettbe,azATM-eskészpénzfelvételdíja
azonbanazilletékháromszorosávalemelkedett.Kétbank(1,
Átutalás
5) nem hárította át az illetéket a kártyás vásárlásoknál, de
Csoportos beszedés
Fizetési kártyás vásárlás
minden más tételnél igen, az utóbbi bank ráadásul minden
mástételtazilletéknéljóvalnagyobbmértékbenmegemelt.
Összességébenmegállapítható,hogyazáthárításkevéskivételtől eltekintve a vállalati szegmensben is teljes mértékű A vállalati tranzakciók esetében jellemzően az elektronikus
volt,egyesesetekbenpedigmégannálisnagyobb.
tranzakciókszámánakcsökkenésérelehetettszámítaniegyrészt egyes tranzakciók – elsősorban a devizaműveletek –
Avállalatikondíciókvizsgálatakapcsánfontosazonbanhang- külföldre telepítése, másrészt pedig az illetékfizetési korlát
súlyozniazt,hogyanagyobbforgalmatlebonyolítóvállalati eléréseérdekébenatranzakciókösszevonásamiatt.Akövetügyfelek jellemzően a nyilvánosan meghirdetett kondíciós kezőbenafentifeltételezésekmenténvizsgáljukmegahazai
listákdíjainálkedvezőbbköltségekmellettvehetikigénybea pénzforgalmatjellemzőfőbbadatok2013elsőfélévesalakupénzforgalmiszolgáltatásokat,illetveebbenaszegmensben lását. Általánosságban megállapítható, hogy az első féléves
feltételezhetőenerősebbenjelenvanakeresztárazásis.
adatokban még nem látszik sem a lakossági, sem pedig a
vállalati szereplők megemelkedett pénzforgalmi költségekhezvalóalkalmazkodásaésígyafizetésiforgalomszerkezeA FIZETÉSI FORGALOM ALAKULÁSA
ténekmegváltozása(6.ábra).5Ennekkapcsánazonbanfon2013 ELSŐ FÉLÉVÉBEN4
tos hangsúlyozni, hogy a költségek fokozatos áthárítása,
Atranzakciósilletékbevezetésétmegelőzőenapénzforgalmi valamintazilletékkulcsokaugusztusiemelkedésemiatt2013
piacszereplőiszámosfeltételezéstfogalmaztakmegasajtó- második félévében sor kerülhetett, vagy a későbbiekben
ban és különböző fórumokon arra vonatkozóan, hogy az mégsorkerülhetnagyobbmértékűalkalmazkodásra,ezérta
illeték milyen hatással lesz a hazai pénzforgalomra, és következőfélévekadatainakrendelkezésreállásátkövetően
hogyan változtatja majd meg a gazdasági szereplők fizetési azelemzéstérdemeskiegészíteni.
szokásait. A lakossági ügyfelek pénzforgalmi szokásainak
várható változása kapcsán egyaránt felmerült az elektroni- Lakossági pénzforgalom
kus fizetési műveletek csökkenésének és emelkedésének a
lehetőségeis,attólfüggően,hogyapénzforgalomáltalános Atranzakciósilletékbevezetésétmegelőzően,valamint2013
költségnövekedésénekvagyakészpénzfelvételekmagasabb elején az illeték lakossági fizetési szokásokra gyakorolt várilletékterhelésénekhatásátértékeltevalakijelentősebbnek. ható hatásával kapcsolatosan alapvetően két, egymásnak
A várható éves infláció beépítése a díjakba például az emelkedés tranzakciós illeték mértékét meghaladó részének csak elenyésző hányadát
magyarázza.Hasonlóannemhivatkozhatunkarra,hogyabankközijutalékokszeptemberbenbejelentettcsökkenéseállazéveskártyadíjakkiugrómértékűemelkedésemögött,hiszenegyrésztazerrevonatkozószabályozásszeptemberbenlátottnapvilágot,mipedigaugusztussalbezárólagvizsgáltukakondícióslistákváltozását,másrésztabankközijutalékokcsökkentésecsak2014.január1-jétőllépetthatályba,ígyarrahivatkozvaabankoknememelhettekdíjat2013őszén.
4
Aforgalomalakulásánakelemzéséheza2013.szeptember30-ánrendelkezésreállóadatokathasználtukfel.
5
Elemzésünkbenelsősorbanafőbbfizetésimódokforgalmiadatainakváltozásátvizsgáltukmeg.Arészletesforgalmiésinfrastrukturálisadatok
azMNBhonlapjánrendszeresenpublikáltPénzforgalmitáblakészletbenérhetőkel.
3
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Mivel a készpénzfelvételi forgalom alakulásában a kártyás
vásárlásokhoz hasonlóan ciklikusság figyelhető meg, és a
másodikfélévbenjellemzőenmagasabbaforgalom,ezérta
forgalmi adatokat célszerű az előző év azonos időszakához
hasonlítani.2013elsőfélévében2012elsőfélévéhezképest
a készpénzfelvételi tranzakciók száma 1,7 százalékkal csökkent,értékükviszont1,2százalékkalemelkedett.2012első
felébenatranzakciókszámaalacsonyütembenszinténcsökkent,ekkorazonbanazokösszértékeisalacsonyabbvoltaz
egyévvelkorábbiidőszakhozviszonyítva.Ahazaikibocsátásúfizetésikártyákkal2013elsőfélévébenlebonyolítottkészpénzfelvételek átlagértéke meghaladta a 49 ezer forintot,
ami1400forinttalvoltmagasabb2012azonosidőszakához
képest.Atranzakcióklegnagyobbrészétadó,belföldiATMeken lebonyolított készpénzfelvételek száma 2013 első félévében1,3százalékkalcsökkent,mígértékük6,1százalékkal
emelkedett2012elsőfélévéhezképest.A2012elsőfelében
megfigyelhető forgalomváltozáshoz viszonyítva 2013 első
felében a tranzakciók száma hasonló ütemben csökkent,
értékükazonbannagyobbmértékbennőtt.Nagyobbmértékűcsökkenésabelföldibankfiókban,fizetésikártyásazonosítássalmegvalósítottkészpénzfelvételekteréntapasztalható.Ebbeakategóriábajellemzőennagyobbértékűkészpénzfelvételektartoznak,melyekszáma2013elsőfélévében8,1
százalékkal,értékepedig20,9százalékkalcsökkent2012első
félévéhez képest. Ez azonban nem jelent jelentősebb eltérésta2012elsőfelébenezenatérentapasztaltfolyamatoktól:ekkoradarabszámfeleekkoraütemben,azértékviszont
hasonlóütembencsökkent.

7. ábra
A fizetési kártyás tranzakciók alakulása az előző év
azonos időszakához képest
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ellentmondóvárakozásfogalmazódottmeg.Azegyikfeltételezés szerint a készpénzfelvételekre vonatkozó magasabb
illetékkulcs, és így ezeknek a tranzakcióknak a magasabb
költsége miatt az elektronikus fizetési módok forgalma a
korábbitrendenfelülimértékbenemelkedik,ezzelpárhuzamosan pedig a készpénzfelvételi forgalom visszaesik. Ezzel
szembenamásikfeltételezésszerintapénzforgalmitranzakciók általános költségemelkedése miatt a készpénztartás
növekednifog,mertagazdaságszereplőipreferálnifogjáka
feléjük irányuló fizetések készpénzben történő végrehajtását.Ennekkövetkeztébenakorábbiaknálkevesebbkészpénz
fogvisszaáramlaniabankrendszerbe,vagyisnőnifoganettó
készpénzfelvételmértéke.Ebbenazesetbenanövekvőkészpénzállomány és a készpénzes tranzakciók forgalmának
emelkedésemiattazelektronikusfizetésiműveletekforgalma visszaesik. Az első féléves pénzforgalmi adatok alapján
azonban megállapítható, hogy sem a lakossági ügyfelek
fizetésiszokásában,semazegyesfizetésimódokforgalmábannemtapasztalhatóváltozásakorábbitrendekhezképest.

Vásárlások száma
Vásárlások értéke
Készpénzfelvételek száma
Készpénzfelvételek értéke

hetőmegahazaikártyávalbelföldönéskülföldönlebonyolítotttranzakciókeseténegyaránt.Akülföldikészpénzfelvételek értéke a lineáris trend által meghatározottnál nagyobb
mértékbennövekszik,mígabelföldijóljellemezhetőlineáris
trenddel. A bankfióki kártyás készpénzfelvételek értéke
hasonlóan volatilis, de szezonális ingadozásokkal nehezen
magyarázható és jellemzően csökkenő trenddel rendelkező
idősorokbelföldönéskülföldönis.
Akészpénzfelvételekesetébenazérték-ésavolumenadatok
között közvetlen lineáris kapcsolat nincs, mivel az átlagos
tranzakciósértékstabilannőttavizsgáltidőszakban.Amenynyiben lineáris növekvő és szezonálisan ingadozó átlagos
tranzakciósértékekkelszámolunk,márszignifikánskapcsolat
található a két változó között. A megfigyelt változók közül
egyikbensemtapasztalhatótöréspontazelmúltévekben,az
esetlegescsökkenések,növekedéseknagymegbízhatósággal
avéletlenváltozásnak,anagymértékűvolatilitásnaktudhatókbe.

Ahazaikibocsátásúfizetésikártyákkallebonyolítottvásárlások terén az elmúlt években olyan szezonalitás volt megfigyelhető,hogyamásodikféléves,nagyobbforgalomnövekedéstakövetkezőévelsőfelébenstagnálásvagycsakkisebb
mértékűnövekedéskövette,ezértafélévesadatokatcélszerűebbenazesetbenisazelőzőévazonosidőszakáhozviszonyítani.Ennekmegfelelően2012elsőfeléhezképestatranzakciókszáma14,4százalékkal,értékükpedig12százalékkal
A kártyás készpénzfelvételi adatok jellemzően erősen lettmagasabb.Ezbeleillikazelmúltévekbenmegfigyelhető
volatilis, szezonális ingadozással rendelkező idősorok. Az folyamatokba,attólnemtéreljelentősen.Mígazüzletekben
ATM-eskészpénzfelvételekszámábannövekvőtrendfigyel- belföldön lebonyolított vásárlások száma 12,5 százalékkal
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emelkedett, addig az ugyanezen típusú külföldi tranzakciók
száma34,3százalékkallettmagasabb.Érdemeskiemelniaz
internetes és egyéb, távol lévők közötti kártyás vásárlások
alakulását.Ezekszáma30,7százalékkal,értékükpedig29,5
százalékkalemelkedett.Mindakülföldi,mindpedigazinternetesvásárlásokeseténfontosfigyelembevenni,hogyezek
anövekedésiértékekhasonlóakvoltak2012-benis.

Vállalati pénzforgalom

A megfigyelt adatok alapján az üzletekben lebonyolított
vásárlások belföldi értéke lineáris trendet követ, a külföldi
vásárlások értéke viszont dinamikusan növekszik, exponenciálistrendetkövetve.Azinternetesvásárlásokeseténfordítottfolyamatfigyelhetőmeg:abelföldivásárlásoknövekedésiütemestabilanmagas,exponenciálistrenddeljólközelíthető,mígakülföldivásárlásokértékecsaklineáristrendet
követ. Ezekben a trendekben sem látható törés 2013 első
félévében.

2013elsőfelébenadevizaátutalásokszáma3,8százalékkal
volt magasabb a 2012 első félévinél, míg ezek értéke 5,7
százalékkalcsökkent.Adevizatranzakcióknagyobbmértékű
külföldre telepítése esetén feltételezhetően a tranzakciók
értékének nagyobb mértékű csökkenése mellett a műveletekdarabszámaiscsökkentvolna.Atranzakciókátlagértéke
2012 első félévhez képest közel 2 millió forinttal csökkent,
így pedig a rendelkezésre álló adatok alapján a tranzakciók
összevonásárasemlehetkövetkeztetni.

A tranzakciós illeték vállalati pénzforgalomra gyakorolt
lehetséges hatásával kapcsolatosan korábban megfogalmazottvárakozásszerint,apénzforgalmiköltségekemelkedése
miattatranzakciókegyrészének–elsősorbanadevizatranzakcióknak – a külföldre telepítése, valamint a tranzakciós
illeték 6000 forintos felső határának elérése érdekében a
A kártyás vásárlások idősorai két csoportba oszthatók. A tranzakciók összevonása volt feltételezhető. A jellemzően
hagyományos módon, üzletekben lebonyolított tranzakciók vállalatokáltalhasználtfizetésimódokforgalmánakvizsgálaértékebelföldönéskülföldönisnövekvőtrendetkövet,erős ta alapján azonban nem látható jelentős eltérés a korábbi
szezonálisingadozással.Azinternetesvásárlásokértékeszin- tendenciáktól ezen a téren sem, így a megváltozó fizetési
ténnövekvőtrendetkövet,denemfigyelhetőmegszignifi- szokásokra vonatkozóan korábban megfogalmazott várakozásokegyelőrenemfigyelhetőkmeg.
kánsszezonálisingadozás.

Azátlagostranzakciósértékekakereskedőiéskülföldiinter- Aforintátutalásokeseténazelőzőévelsőfeléhezviszonyítva
netesvásárlásokeseténfolyamatosancsökkentekazelmúlt atranzakciókszáma3,3százalékkal,értékükpedig0,9százaévekben,azazavásárlókmárkisebbösszegűvásárlásokhoz lékkal emelkedett. Az átutalások átlagos értéke 2013 első
ishasználjákabankkártyájukat,ezalólabelföldiinternetes
vásárlásokjelentenekkivételt.
8. ábra
A forintátutalások és a csoportos átutalások
A közüzemi és egyéb számlafizetések esetén alkalmazható forgalmának alakulása az előző év azonos időszakához
képest
elektronikus fizetési mód, a csoportos beszedés forgalmábansemfigyelhetőmegjelentősváltozásazelőzőidőszakok%
25
hoz képest. Míg a tranzakciók száma 2012 első félévéhez
20
képestmindössze0,3százalékkalmagasabb,addigatranzak15
ciók értéke 2,7 százalékkal emelkedett. Így mind a darab10
számban,mindpedigértékbenazelőzőidőszakokhozhason5
lóütembenváltozottaforgalom.
0

Az adatok változását összefoglalva megállapítható, hogy
tovább nőtt az elektronikus tranzakciók száma és értéke,
valamint csökkent a készpénzfelvételek száma (7. ábra). Ez
alapján a hazai pénzforgalom hatékonyságának növelése
terénfolytatódtakakedvezőfolyamatok,efolyamatokdinamikája azonban 2013 első félévében nem tért el az elmúlt
években megfigyelhető trendtől, abban nincs kimutatható
törés, vagyis a tranzakciós illeték bevezetésének ebben az
időszakbannemfigyelhetőmegalakosságifizetésiszokásokragyakorolthatása.
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félévébenközel54ezerforinttal2,3millióforintracsökkent
az egy évvel korábbihoz képest. Amennyiben a tranzakciók
jelentősebb részének az összevonására került volna sor,
akkorfeltételezhetőenközelazonosátutalásiforgalommellett a tranzakciók számának visszaesését lehetne látni, így
pedigazátlagostranzakciósértékeknekisemelkedniükkellett volna. Az első féléves forgalmi adatok alapján azonban
nemkövetkeztethetünkarra,hogyavállalatiügyfeleknagy
számbanösszevontákvolnaazátutalásaikat.
A csoportos átutalások száma 5 százalékkal magasabb az
előzőévazonosidőszakáhozképest,azösszértékpedig4,4
százalékkalemelkedett.Acsoportosátutalásokforgalmaígy
akorábbiaknálalacsonyabbütembenemelkedett,aforgalmi
adatokból azonban jelenleg nem lehet arra következtetni,
hogy a munkabérek vagy egyéb rendszeres jövedelmek
elektronikus úton való kifizetése jelentősebb mértékben a
készpénzforgalombaterelődöttvolnaát.Acsoportosátutalásitranzakciókátlagértékeközel152ezerforintvolt,eznem
téreljelentősen2012elsőfélévénekadataitól.Azátutalási
ésbeszedésitranzakciókaggregáltbelföldiésbankonbelüli
adatai alapján korlátozott mértékben azonosíthatók trendek.Acsoportosbeszedésekéscsoportosátutalásokértéke
belföldönfolyamatosannőttazelmúltévekben,mígabankon belüli forgalomban stagnált, erős volatilitás mellett.
Törésnemfigyelhetőmegezekbenatrendekben.
Abankfiókban,nembankkártyávalvégrehajtott,elsősorban
a vállalati ügyfelek által lebonyolított kézpénzfelvételek
száma 2013 első félévében 12,4 százalékkal csökkent 2012
elsőfélévéhezképest,mígértékük20,5százalékkallettalacsonyabb.Atranzakciókátlagértéke2013elsőfélévbenközel
570 ezer forint volt, ami csaknem 58 ezer forinttal alacsonyabba2012másodikféléviértéknél.Atranzakciókszámaa
korábbinál nagyobb mértékben csökkent, értékük viszont
2012-benisa2013-hozhasonlómértékbenlettalacsonyabb
azelőzőévinél.Ezekazadatokarrautalnak,hogy2013első
félévébennemvalósultmegtömegesenavállalatikészpénzfelvételek összevonása az illetékfizetési kötelezettség csökkentése érdekében. A jellemzően a vállalatok által használt
fizetési módok vizsgálata alapján megállapítható, hogy a
lakossághozhasonlóanavállalatiügyfelekfizetésiszokásaibansemfigyelhetőmegváltozás2013elsőfelében,ígynem
látható még a vállalatok alkalmazkodása a megemelkedő
pénzforgalmiköltségekhez(8.ábra).Atranzakciókösszevonásáravagyegyrészénekkülföldretelepítéséreazelsőfélévesadatokalapjánnemlehetkövetkeztetni.

Afentiekbenaközvetlenülrendelkezésünkreálló2013első
félévi pénzforgalmi adatokból vontuk le következtetéseinket.Fontosazonbanmegemlíteni,hogyazMNBkészpénzállományalakulásáravonatkozóadataialapján 2013második
félévébenazelmúltévekbentapasztaltnálnagyobbmértékbenemelkedettmegaforgalombanlévőkészpénzmennyisége.6 Ezt a folyamatot számos tényező összetett hatása
befolyásolhatta,ésapontosokokmegállapításáhoztovábbi
vizsgálatokravanszükség.Nemzárhatókiazonban,hogya
tranzakciósilletékhatásáramegemelkedőpénzforgalmiköltségekhez történő, az év második felében jelentkező alkalmazkodásisszerepetjátszottbenne.Ebbenakérdésbenisa
2014 tavaszán rendelkezésre álló második féléves pénzforgalmistatisztikákvizsgálataszolgálhatmajdpontosválasszal.

KÖVETKEZTETÉSEK
Ahazaibankokkondícióslistáinakvizsgálataalapjánmegállapítható,hogy2013-bantöbblépésbenésgyakorlatilagteljes mértékben megtörtént a tranzakciós illeték ügyfelekre
történő áthárítása. A pénzforgalmi szolgáltatók különösen
jelentősáremelésthajtottakvégreabankkártyákévesdíjaihozkapcsolódóan–azemelésmértékeittcsaknemkétszeresenmeghaladjaatranzakciósilletéknagyságát.Azemelkedő pénzforgalmi költségeknek az előzetes várakozások szerintakárrövidtávonislehettekvolnajelentősebbhatásaia
hazaipénzforgalomra.Azilletékszerkezeténekkialakításaés
azáthárításjellegealapjánalakosságifizetésiszokásokterén
egyaránt lehetett számítani a készpénzhasználat visszaesésére, valamint ezzel ellentétesen a készpénzforgalom és a
készpénztartás emelkedésére. A vállalati pénzforgalomban
az illeték felső határának elérése érdekében a tranzakciók
egy részének összevonása, valamint elsősorban a devizatranzakciók részleges külföldre telepítésének lehetősége
merültfel.
Ahazaipénzforgalomravonatkozóelsőfélévesadatokvizsgálata alapján azonban megállapítható, hogy egyik vizsgált
ügyfélcsoport esetében sem történt egyelőre változás a
fizetési szokásokban, így nem állapítható meg a gazdasági
szereplőkgyorsalkalmazkodásaamegemelkedőpénzforgalmi költségekhez. Tovább folytatódtak a korábban is megfigyelhető tendenciák az egyes fizetési módok használata
terén,ésezekbenazilletékbevezetésénekhatásanemazonosítható.Amegemelkedőpénzforgalmiköltségekheztörténő gyors alkalmazkodás elmaradása magyarázható azzal,
hogyapénzforgalmiszolgáltatásokújkondícióivalfeltételez-

Amonetárispénzügyiintézményekmérlegeiésapénzmennyiségek(1./btábla):
http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Statisztika/mnbhu_kerdesek_valaszok/mnbhu_stat_forum_valaszok/mnbhu_hitelintezetek_
osszevont_merlegenek_alakulas/0708_monstatpubl_huxls.xls

6

MNB-SZEMLE • 2014. MÁRCIUS

47

MAGYAR NEMZETI BANK

hetőencsak2013tavaszánszembesültekelsőalkalommalaz
ügyfelek.Mivelazilletékkulcsokaugusztustóltörténtemelése nyomán a pénzforgalmi kondíciók újabb módosítására
kerültsor,valamintegyébszabályozásokhatására2014első
felében újabb változások feltételezhetők a pénzforgalmi
szolgáltatásokárazásában,ajövőbenisfigyelemmelkísérjük
az árazás alakulását és annak pénzforgalomra gyakorolt
hatását.
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