Luspay Miklós–Madarász Annamária:
A napközbeni elszámolás bevezetésének hatásai
a hazai fizetési rendszerek forgalmára*

A cikk keretében megvizsgáljuk, hogy a napközbeni elszámolás bevezetése (2012. július 2.) óta eltelt közel másfél évben
hogyan alakult a forgalom a hazai fizetési rendszerben. A hazai pénzforgalomban ilyen volumenű fejlesztésre korábban 1999ben, a VIBER bevezetésével kapcsolatban került sor, ezért a jegybank az előkészítés során csupán becsülni tudta a projektnek
mind a fizetési forgalomra, mind pedig a banki likviditásra gyakorolt hatását. Most a fejlesztés során leggyakrabban felmerült
kérdéseket tesszük fel újra, és adunk rájuk a jelenlegi tapasztalataink alapján választ. A napközbeni elszámolás bevezetését
megelőzően is egyértelmű volt, hogy a lakossági és a vállalati ügyfelek számára pozitív hatással lesz az új elszámolási rendszer
bevezetése, de a forgalom változásáról és a likviditásról csak egy év elteltével tudunk érdemben nyilatkozni. Cikkünkben bemutatjuk, hogy milyen típusú tranzakciók és milyen mértékben terelődtek át a napközbeni elszámolási rendszerbe a VIBER-ből,
és megvizsgáljuk, hogy az új rendszer bevezetésével hogyan birkóztak meg likviditási oldalról a hazai bankrendszer szereplői,
illetve hogy milyen további likviditáskönnyítő eszközök állnak a rendelkezésükre.

A HAZAI FIZETÉSI INFRASTRUKTÚRA
RÖVID BEMUTATÁSA

szavonhatatlanul jegybankpénzben – az MNB-nél vezetett
pénzforgalmiszámlákon–történik.

Magyarországon a bankközi fizetési forgalom alapvetően
háromelszámolásiéskiegyenlítésirendszerenkeresztülteljesülhet: ezek a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer
(VIBER),aBankköziKlíringRendszer(BKR)ésazértékpapírelszámolási és -kiegyenlítési rendszer, melyet a Központi
Elszámolóház és Értéktár (KELER) Csoport működtet. Ez
utóbbibanteljesülőtranzakciókazértékpapír-kereskedelemhezkötődnek,melyetérdembennemérintettközvetlenüla
napközbeni elszámolás bevezetése, ezért a cikk keretében
ezzelnemfoglalkozunk.

A BKR a GIRO Zrt. által működtetett hazai kis összegű, bruttó fizetési rendszer, melybe a tranzakciók kötegekben
kerülnek benyújtásra és így elszámolásra is.Abruttóelvű
működés következtében ebben a rendszerben sem kell az
elszámolássoránhitelkockázattalszámolni,mertcsakarendelkezésreállófedezeterejéigszámolhatókelarésztvevők
általbenyújtotttranzakciók.ABKResetébenelválikegymástólatranzakciókelszámolásaéskiegyenlítése.ABKR„csak”
afizetésitranzakciókelszámolásátvégzi(abankokegymással
szembenifizetésipozícióinakmeghatározása),akiegyenlítés
(a tényleges pénzügyi teljesítés) az MNB mint kiegyenlítő
bank feladata. Normál üzletmenetben éjszakai elszámolás
eseténakiegyenlítésreggelazMNBszámlavezetőrendszerében(InFoRex)történik.Fedezetlenségmiattisorállásvagy
arésztvevőkkésői(hajnali1.00utáni)üzenetküldéseesetén
egyrendkívülielszámolásiszakaszbanfejeződikbeazelszámolás.Ennekaszakasznakakiegyenlítésemárkoradélelőtt
a VIBER-ben teljesül. Ezáltal a BKR mint fizetési rendszer
hárompontonfüggazMNBrendszereitől:arésztvevőklikviditásadatait az MNB-től kapja meg (este); az éjszakai elszámolásban felmerülő tételeket az InFoRex (reggel VIBER-

A VIBER az MNB által üzemeltetett valós idejű bruttó elszámolási rendszer, amely elsősorban a nagy összegű és időkritikus fizetési tranzakciók kiegyenlítésére szolgál. Arendszerbenaforintalapúpénz-ésdeviza-,valamintatőkepiaci
tranzakciók teljesítéséhez kapcsolódó pénzoldali, illetve
egyéb sürgős, időkritikus ügyfélfizetések (pl. adott esetben
lakásvásárlás ellenértéke) kerülnek kiegyenlítésre. A rendszerbenatranzakciókelszámolásaéskiegyenlítésenemválik
el egymástól. A tranzakciók teljesítése elégséges fedezet
esetén(bruttóelv)avalósidejűségmiattvéglegesenésvisz-

*Jelencikkaszerzőknézeteittartalmazza,ésnemfeltétlenültükröziaMagyarNemzetiBankhivatalosálláspontját.
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nyitáselőtt);adélelőttielszámolástranzakcióit–azazazon előtt gyakran feltett kérdések megválaszolásán keresztül
tranzakciókat,amelyekéjszakanemszámolódtakelpéldául vizsgáljuk.
sorállásmiatt–pedigaVIBERegyenlítiki.
2012 júliusában bevezetésre került a BKR új, napközbeni
elszámolási rendszere, mely lehetőséget biztosít arra, hogy
a tranzakciók a korábbi éjszakai elszámolás helyett már
napközben öt ciklusban teljesüljenek.1 Az új elszámolási
konstrukcióbantovábbraiselválikegymástólazelszámolás
és a kiegyenlítés. Amikor még csak az éjszakai elszámolás
működött,akkormásnapreggeligkellettvárniatranzakciók
teljesülésére,ezzelszembenazújrendszerlehetőségetbiztosítarra,hogyakisértékűfizetések(elsősorbanalakossági,
valamintavállalatitranzakciók)naponbelülteljesüljenek.Az
újrendszerazontúl,hogyjelentősenfelgyorsítottaapénzforgalmat hazánkban, a VIBER-nek – bizonyos tranzakciók
esetében–kváziversenytteremtetttöbbekközöttazalacsonyabb tranzakciós díjak és a gyorsabb adminisztratív folyamatokmiatt.
Akövetkezőkbenbemutatjuk,hogyanalakultaBKRnapközbeni forgalom napon belüli és hónapon belüli megoszlása
értékben és darabszámban, valamint hogy az új rendszer
bevezetéséhezarendszertagokhogyanalkalmazkodtak,és
mégmilyenalkalmazkodásilehetőségeikvannak(likviditáskezelési szempontból). Megnézzük, hogy beigazolódtak-e
azok az előzetes banki félelmek, hogy a napközbeni elszámolásirendszerbevezetéselikviditásinehézségetfogokozni, történtek-e erre utaló jelek, mint például sorállások,
ciklusok közötti átgörgetések, nem teljesült tranzakciók. A
napközbenielszámolásbevezetésénekhatásaitabevezetés

FORGALOM

Hogyan alakult a napon és hónapon belüli forgalom az
új elszámolás bevezetését követően a BKR-ben?
A BKR-ben történő elszámolás napközben előre meghatározott időpontokban, öt ciklusban történik meg. AnapközbenielszámolásbevezetésétkövetőenaBKR-forgalomtételszámánakcsaknemfele,értékénekpedignégyötödeanapközbeni elszámolási rendszerben teljesült. A papír alapon
benyújtotttranzakciók,acsoportosbeszedésitranzakciókés
aMagyarÁllamkincstárkimenőtételeitovábbraisazéjszakaielszámolásbanteljesülnek.Anapiforgalommegoszlásaa
ciklusokközöttnemegyenletes,abbanmindértékben,mind
pedig darabszámban jelentős különbségek vannak. Az átlagosdarabszámazelsőciklusbanalegmagasabb,mivelekkor
anagyszámbanelőforduló,kisebbösszegűtranzakciókteljesülnek. Ennek egyik oka, hogy ebben a ciklusban kerülnek
elszámolásrapéldáulazokalakosságitranzakciók,melyeket
abankokelőzőnapmárazadottnapifeldolgozásravonatkozó határidő után fogadnak be, és csak másnap továbbítják
azokatafizetésirendszerbe,valamintittszámolódnakelaz
előreértéknapozottmegbízásokis.Azelsőciklussalszemben
az utolsó két ciklus tranzakcióinak darabszáma lényegesen
alacsonyabb,mígértéküklényegesenmagasabb.Ennekhátterébenvélhetőenazáll,hogyanagyobbértékű(elsősorban
vállalati)tranzakciókésarendszeresadófizetésikötelezettségek(pl.áfa,adóelőleg)jelentősrészea4.ciklusbantelje-

1. ábra
BKR napközbeni forgalom alakulása ciklusonként
(2012. július–2013. szeptember)
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Ciklusokésaciklustkövetőelszámolásiidőszakok:1.ciklus:06.30–08.30(08.30–09.40),2.ciklus:08.30–10.30(10.30–11.40),3.ciklus:10.30–
12.30(12.30–13.40),4.ciklus:12.30–14.40(14.40–15.50),5.ciklus:14.40–16.30(16.30–17.55).
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sül,amitjólmutat,hogyebbenaciklusbanalegmagasabbaz molásforgalmának adófizetési napokon történő jelentős
ingadozásaakár300milliárdforintotiselérhet.
átlagostranzakciósértékis(1.ábra).
A BKR napközbeni forgalmában időszakosan jelentős kiugrások tapasztalhatók, melyek többsége az adó- és járulékfizetési napokhoz kötődik. Minden hónap 12-én és 20-án2
(amennyibenezekbankszünnapraesnek,akkorazaztkövető
első munkanapokon) mind az öt ciklusban a többi naphoz
képest magasabb a bankok terhelési forgalma a befizetett
adóelőlegek miatt, miközben a legnagyobb forgalmat a 4.
vagyaz5.ciklusbanbonyolítják.Alegnagyobbkimenőforgalomanapközbenielszámolásbevezetéseután2012.december20-ánvoltmegfigyelhető,amiazadóelőleg-kiegészítési
kötelezettség miatt történt. A napközbeni elszámolásban a
bankoknemtudjákelőremegbecsülnisemegyadottnapra,
sempedigegyadottciklusravonatkozóanarendszerükben
megjelenőforgalomnagyságát.Ezelsősorbananagypénzmozgássaljárónapokonjelenthetproblémát,merthanem
rendelkeznekelégségeslikviditással,akkoraztpótlólagosan
megkellszerezniük.Ahelyzetkülönösenazadófizetésinapokon lehet kritikus, mivel ekkor az adófizetéseket a Magyar
Államkincstárszámárateljesítiateljesszektor,amikvázilikviditáskiáramlást jelent a rendszerből, ami adott esetben a
bankoklikviditáskezelésébenokozhatproblémát(azegymástólvalóforrásszerzéstnehezítheti).ABKRnapközbenielszá2. ábra
BKR napközbeni forgalom alakulása naponként
(2012. július–2013. szeptember)
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Milyen VIBER-tranzakciók számára lehet reális
alternatíva a napközbeni elszámolás?
Amennyiben egy időkritikus tranzakciót a felek aznapi teljesülésre szeretnének beküldeni, akkor a BKR napközbeni
rendszerének bevezetését követően már nincs szükség feltétlenül a hazai nagy értékű fizetési rendszer, a VIBER használatára. Azújrendszernekköszönhetőenabankiügyfelek
elektronikusanbeadottátutalásimegbízásaiajogszabálynak
megfelelőenlegfeljebbnégyóránbelülteljesülnek.3Anapközbeni elszámolás azonban csak bizonyos ügylettípusok
esetén jelent tényleges alternatívát a VIBER-ben teljesített
tranzakcióknak,mivelsokügylettípuseseténazokspecialitásamiatt(devizapiaciügyletek,bankközitranzakciók)azonnali teljesülésük csak a VIBER-ben képzelhető el. A BKR és a
VIBEReltérő„rendeltetése”közöttikülönbségetjólmutatja,
hogyaVIBER-forgalomátlagostételnagysága2011-benéves
szintenmintegy780millióforint,mígugyanezaBKResetében250ezerforintvolt.
Arról a jegybanknak nincsen egyértelmű információja,
hogy mely tételek azok, amelyek a napközbeni elszámolás
bevezetését követően a VIBER helyett a BKR-ben kerültek
elszámolásra, ezért ahhoz, hogy ezt megpróbáljuk meghatározni, egyszerűsítő becslést kellett alkalmaznunk.Vizsgálatunk során leszűkítettük a VIBER-forgalmat azon tranzakciótípusokra,amelyekpotenciálisanátkerülhetnekaBKR-be,
és ezeket vetettük össze a napközbeni elszámolás egyik
tranzakciótípusával (egyszerű átutalás). Azt feltételeztük,
hogyhavannaktranzakciók,amelyekátvándoroltakaVIBERbőlaBKR-be,akkorazoknagyeséllyelaVIBER-ügyféltételek
lehettek,melyekaBKR-forgalombanmintegyszerűátutalások jelenhettek meg.4 A vizsgálatunk során tehát a teljes
napközbeni BKR-forgalomból kiválasztottuk az egyszerű
átutalásokat,mivelezatranzakciótípusaz,amelyleginkább
megfeleltethetőegyVIBER-ügyféltételnek.Azösszehasonlítás során az egyszerű átutalásokon belül csak a teljesült
tranzakciókatvettükfigyelembe,vagyisazösszeskezdeményezett tranzakcióból levontuk a visszautasított tételeket.
Ezzel a megoldással megkaptuk a ténylegesen elszámolt és
teljesültnapközbeniBKR-forgalmat.5Avizsgálatsoránalegnagyobb összegű, 100 millió forint feletti értéksávot külön

Egy-kétkisebbállamháztartásibevételitételtőleltekintveezakétnapvanelőírvabefizetésihatáridőnek,ígyakétlegnagyobbadóbevételiforrás,azszjaésazáfabefizetésihatáridejeiserreanapraesik.
3
Eztermészetesencsakakkorigaz,haazügyfélszámlavezetőhitelintézeteatranzakciótazáltalánosüzletifeltételekbenmeghatározotthatáridőigésformábanteljesíti.
4
Eztazegyszerűsítéstatöbbitranzakciótípusspecialitásamiatttehetjükmeg.
5
Meglehetettvolnakülönvizsgálniacsakkezdeményezetttranzakciókatis,mivelhavalakielkezdhasználniegy„újrendszert”,jelenesetbena
VIBERhelyettanapközbeniBKR-t,akkorabankitranzakciókbeküldésesoránahibázásvalószínűségeisnagyobb,ígyavisszautasítotttételek
arányaismegnőhet.Akezdeményezetttranzakcióka„szándékot”fejezhetikki,amianapközbenielszámolásirendszerbevezetéseutánszintén
érdekeslehet.Eztamegoldástazonbanacsekélyvisszautasításiaránymiattelvetettük.
2
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3. ábra
Egyszerű átutalások forgalmának alakulása 2011-es és előző évi bázison
(2012. január–2013. szeptember)
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vizsgáljuk,mivelezaszegmensfeleltethetőmegalegjobban
a VIBER lényegesen nagyobb átlagos értékű ügyféltételeinek. Feltételezésünk szerint amennyiben van átterelődés a
VIBER-forgalomból a napközbeni elszámolásba, akkor az
elsősorbanezeketatételeketérinthette.

Hogyan változott a BKR-forgalom a napközbeni
elszámolás bevezetését követően?
Az elemzés eredményeként megállapítható, hogy 2011-es
bázison a BKR-ben az egyszerű átutalás forgalmának összértéke a napközbeni elszámolás elindulását követően a 100
millió forint feletti értéksávban szignifikánsan megnőtt.
Anapközbenielszámolásindulásátmegelőzően2012.januártól júliusig a BKR-ben az egyszerű átutalások forgalma a
100millióforintfelettitételekesetébengyakorlatilagcsökkent,eztkövetőenazonbanazértékbelinövekedés40és120
százalékpontközöttmozgott2012júliusától2013szeptemberéig.Haelőzőévibázisonvizsgáljukaforgalomalakulását,
akkor azt láthatjuk, hogy 2013. júliusban és augusztusban
közel akkora forgalom teljesült, mint az IG2 bevezetésének
évében(3.ábra).
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lió forint feletti tételek darabszámának változására kisebb
mértékbenhatott(20és60százalékpontközöttianövekedés). Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a bővülést a nagy
összegű, nagy értékű tranzakciók adták, ami ismerve a
VIBER-ügyféltételeinek átlagos nagyságát, csak megerősíti
aztafeltételezést,hogyaVIBER-forgalomegyrészénekátterelődése okozta a BKR-forgalom növekedését 2012-ben (4.
ábra).
Az átterelődési folyamat azonban feltehetőleg nagyrészt
befejeződött 2013 közepére, és a jövőben már nem várható
ilyen jellegű forgalombővülés. Ha megvizsgáljuk, hogyan
alakulta100millióforintfelettiegyszerűátutalásokforgalmának értéke, akkor azt láthatjuk, hogy a forgalom 2013
júniusáig még jelentősen, ezt követően azonban már csak
kisebbmértékbenbővült.Ezaztjelentheti,hogy2013közepéigabankokésazügyfelekisáttereltékaBKR-beazokata
tételeket,melyekesetébenanapközbenielszámolásvalóban
„helyettesítő”termékeaVIBER-nek,ésezabővülésüteménekcsökkenéséhezvezetett(3–4.ábra).

A VIBER-forgalomból valószínűsíthetően havi szinten 600–
1000 milliárd forint közötti forgalmi érték terelődött át a
A 100 millió forint feletti tranzakciók darabszáma is jelen- BKR napközbeni elszámolásba. A VIBER-forgalomból való
tősen megemelkedett a napközbeni elszámolás bevezeté- átterelődésvizsgálatasoránakorábbiévekforgalomváltozásét követően. A darabszámok változását vizsgálva csupán si trendjei alapján megvizsgáltuk, hogy ceteris paribus
annyi különbséget fedezhetünk fel a tranzakciók értékéhez hogyan alakult volna a 100 millió forint feletti tranzakciók
képest,hogyanapközbenielszámolásbevezetésea100mil- értéke és darabszáma, ha a napközbeni elszámolás nem
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4. ábra
Egyszerű átutalás darabszámának alakulása 2011-es és előző évi bázison
(2012. január–2013. szeptember)
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került volna bevezetésre (5. ábra). Ehhez megnéztük, hogy
milyenbővüléskövetkezettbeaBKRforgalmában2010-ben
és2011-ben,amialapjánkiszámoltuk,hogy2012-benmilyen
forgalom „lenne indokolt”. Az eredmények azt mutatják,
hogyakorábbitrendekfigyelembevételévelszámítottBKRforgalomarendszerténylegesrealizáltforgalmaalattalakult
volna. Értékben a becsült és a tényleges forgalom közötti

különbség a 2010-es trendek alapján 600–1200 milliárd
forintos többletet mutat havonta, míg 2011-es bázison
600–800 milliárd forint körüli érték adódik. Ez azt jelenti
tehát,hogyhaviszintenanapközbenielszámolásbevezetésének hatására a BKR forgalma ekkora mértékben haladta
megakorábbiévektendenciáialapjánvárhatóforgalmat.Ha
egyhavi átlagos 700 milliárd forintos forgalombővüléssel

5. ábra
BKR napközbeni elszámolás tényleges és hipotetikus forgalma a 100 millió forint feletti tranzakciók esetében
(2012)
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6. ábra
VIBER-forgalom alakulása üzenettípusonként
(2012)
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Megjegyzés: MT202: Bankközi ügyletek, MT103: Ügyféltételek, CBACT: Jegybanki manuális feladású tranzakciókra vonatkozó tranzakció, EXTACT:
Jegybanki automatikus feladású tranzakciók, TPACT: KELER feladású értékpapír-ügyletek.

számolunk, akkor az éves szinten több mint 8000 milliárd
forintos forgalombővülést jelent a BKR-ben, ami ha teljes
mértékben a VIBER-ből terelődik át, akkor ugyanekkora
csökkenéstokozaVIBER-ben.
A napközbeni elszámolás bevezetéséhez köthető átterelődés érdemben nem befolyásolja a VIBER-forgalom szintjét
(6.ábra).AVIBER-forgalomnakcsakegykisebbrészétteszik
kiafentebbbemutatottügyféltételek.AVIBER-benaforgalomnagyobbrészét–kb.60százalékát–abankközitranzakciókadják.Ezekazokatranzakciók,amelyekbenabankközi
ügyletek(swap,depo)forintlábamegjelenik.ADVP-tételek,
amelyek az értékpapír-ügyletek forintlábának teljesülését
mutatják,ateljesforgalomértékének15százalékátteszikki.
Az ügyféltételek ezzel szemben a VIBER-forgalom összértékénekcsupán5százalékátadják,miközbendarabszámbana
legjelentősebb tranzakciótípusról van szó a maga közel 40
százalékos részarányával. Ügyféltételek alatt a VIBER-ben
elsősorbananagyobblakosságiésvállalatitranzakciókteljesülnek.Ezentranzakciókátlagostételnagysága(kb.100millióforint)lényegesenelmaradabankközitranzakciók(kb.1,2
milliárdforint)ésaDVP-tételek(kb.670millióforint)átlagos
tételnagyságától. Ezek a VIBER szempontjából kis összegű
tételekazok,melyekmintegyszerűátutalásokpotenciálisan
megjelenhetnek,ésmegisjelentekaBKR-ben.

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy a napközbeni
elszámolás bevezetése óta a BKR-ben a 100 millió forint
feletti tételek összértéke és a darabszáma is megnövekedett. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a BKR-forgalom
bővülésétanagyösszegűtranzakciókadták,amiismervea
VIBER-ügyféltételekátlagosnagyságát,csakmegerősítiazta
feltételezést,hogyaVIBER-forgalomegyrészénekátterelődéseokoztaaBKR-forgalomemeszegmenséneknövekedését.Mígazonbanértékbenjelentősabővülés(2011-esbázison közel 140 százalékpont), addig a darabszám esetében
jóvalalacsonyabb(70százalékpontos)növekedéstfigyelhetünkmeg.AzátterelődötttételekésamégjövőbenpotenciálisanátterelődőtételekazonbanérdembenaVIBERforgalmátsemértékben,semdarabszámbannembefolyásolják.

Mi magyarázhatja a VIBER-forgalom egy részének
átterelődését a BKR rendszerbe?
Az átterelődés egyik oka lehet, hogy a bankok a VIBER-hez
képest lényegesen alacsonyabb díjat számítanak fel az ügyfeleiknek a tranzakciók BKR-be történő küldése esetén. A
VIBER-díjak a bankok többségénél nagyságrendileg magasabbak,6mintazegyszerűátutalásértfelszámítottdíjak,7így
azügyfeleknekmárérezhetőenolcsóbb,haasürgős,demég
a négyórás teljesítést megvárható tranzakcióikat a VIBER

L akosságiügyfeleknekkb.10-13ezerforint,vállalatiügyfeleknek10-20ezerforinttranzakciónkéntaminimálisdíj.
L akosságiügyfeleknekkb.100-300forint,vállalatiügyfeleknek100-500forinttranzakciónkéntaminimálisdíj.
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helyettaBKR-beküldik.Ezekalapjánmegállapítható,hogyaz
ügyfeleknek bizonyos tranzakciótípusok esetében érdekébenállhatottmindösszegazdaságiracionalitásalapjánisaz
eredendően VIBER-be küldött tranzakcióikat a napközbeni
elszámolásindulásátkövetőenaBKR-beküldeni.Természetesenelképzelhető,hogyabankokegyesügyfelekkelegyedi
díjban állapodnak meg, amely kedvezőbb a közzétett áraknál.Méghaezígyisvan,akkoriskevésazesélyeannak,hogy
az érdemben versenyezni tudjon a bankok által a BKRszolgáltatásértfelszámítottdíjjal.
Az átterelődés mögött állhat az is, hogy a bankok számára
technikailag egyszerűbb, gyorsabb lehet a BKR-be beadni
bizonyos tételeket.Atranzakciókelszámolásánakegyrésze,
amely korábban a szűkös időkorlát miatt csak a VIBER-ben
teljesülhetett, már a BKR-ben is megtörténhet, és amíg a
VIBER-ügyféltételeksokbanknálmanuálisankerülnekfeldolgozásra, addig a BKR a legtöbb banknál teljesen automatizált,ezáltalgyorsabbafeldolgozás.
Az átterelődés mögött állhatnak még banki likviditáskezelési megfontolások. Ha a tételek elszámolására a VIBER
helyett a BKR-t választják bruttó paraméter8 beállításával,
akkor kedvező likviditási hatás jelentkezhet, mivel a GIRO
ciklusvégifedezetelvonásautánmaximum10percenbelüla
likviditásegyrésze(bejövőtranzakciók)jóváírásraiskerül.Ez
adottesetbenkedvezőlehetabanknak,hiszencsakazelszámolásidejéig(kb.10-15percig)kellnélkülözniealikviditást.
Alikviditásihatásmégkedvezőbblehetnettófedezetiparaméterbeállításakor.IlyenkorugyanisaBKRcsakolyanmértékben von el likviditást, amennyivel a terhelési forgalma
meghaladjaajóváírásiforgalmat.Bankilikviditásiszempontbóltehátracionálismegoldásnaktűnhet,habizonyostételeketaVIBERhelyettaBKR-beadnakbenettófedezetbekérési
paramétermellett,ésezmagyarázhatja,hogymiértterelődött át a VIBER-forgalom egy része. Ez utóbbi likviditási
szempont azonban nagy valószínűséggel nem jelent kellő
motivációtazelszámolásirendszerektagjainak,mivelanapközbeni elszámolás indulása óta mindössze kettő klíringtag
választottaanettóéskettőanettó+fedezetbekérésiparamétert,mígatöbbségabruttóparaméterbeállításmellett
döntött(errőlrészletesenakésőbbiekbenírunk).

Ezekazokatételeklehetnek,aholkorábbanalegegyszerűbb
és leggyorsabb megoldás a készpénz volt a fizetési kötelezettségeknaponbelüliteljesítésére.Anapközbenielszámolás bevezetését követően azonban ezen tranzakciókat már
napon belül is lehet a fizetési rendszeren belül teljesíteni.
Ezek a potenciálisan átterelődő tételek azonban vélhetően
csakakisösszegűtranzakciókravonatkozhatnak,mivelcsak
ezek esetében merülhet fel az, hogy a fizetést a magas
VIBER-díjak miatt (ami egyébként biztosíthatta volna a
naponbelüliteljesülést)készpénzbenteljesítsék.Eztafajta
átterelődéstazonbanajelenlegiBKR-adatokvizsgálataalapjánnemlátjuk.
A forgalombővülés hátterében állhat az is, hogy az ügyfelek korábban a gyorsabb és olcsóbb teljesülés érdekében
bankon belül igyekeztek lebonyolítani tranzakcióikat.Sok,
főként vállalati ügyfél az alapján választott számlavezetőt,
hogyabejövőésakimenőfizetéseibankonbelüllegyenek,
azazasajátésapartnereiszámlavezetőjeazonoslegyen.Ez
mind költség-, mind likviditási oldalról racionális döntés
lehetett. A napközbeni elszámolás bevezetését követően
azonban a korábbi költség- és likviditási előnyök részben
megszűntek, vagy legalábbis jelentősen lecsökkentek, ami
miattmárnemindokoltabankiszámlavezetőtafizetésiforgalomracionalizálásamiattmegválasztani,hanemlehetőség
nyílik a bankváltásra a bank egyéb szolgáltatásai alapján.
Anapközbeniátutalásbevezetésétkövetőenatranzakcióka
bankokközöttisgyorsanésakorábbiaknál(VIBER)lényegesenolcsóbbannaponbelülteljesülhetnek.

LIKVIDITÁS
Mi és hogyan segítheti a banki likviditás menedzselését
a napközbeni elszámolásban?

A BKR napközbeni forgalmának teljes fizetési rendszerre
gyakorolt likviditási hatása (likviditásszükséglete) nagymértékben függ a klíringtagok által meghatározott likviditási paraméter megválasztásától. Anapközbenielszámolási
rendszerbenaklíringtagoknakazMNB-nélvezetettszámlájukon az adott ciklus forgalmának kiegyenlítéséhez szükséges fedezetet kell biztosítaniuk a ciklus adott időintervallumában.Aklíringtagokhavontabeállíthatják,hogy(1)aGIRO
Zrt. által ciklusonként kiszámolt, klíringtagokkal szembeni
Milyen típusú tranzakciók növelhetik még a BKR
nettó pozíciójuk alapján; vagy (2) a teljes tartozik/kimenő
forgalmát?
forgalom (bruttó módon); illetve (3) az előbb említett két
A napközbeni elszámolás forgalombővülésében azonban megoldásötvözetekéntlétrehozottnettópluszegymeghanemcsak a VIBER-ből történő forgalomátterelődés állhat, tározottösszeg(nettó+)alapjánkívánnakfedezetetbiztosíhanem számos egyéb tényező is. Azújnapközbenielszámo- tani. A bruttó fedezeti paraméter beállítása esetén a többi
lás használata adott esetben akár sok, korábban készpénz- klíringtagműködésétőlfüggetlenülmindenesetbenbiztosan
ben teljesített tranzakció integrálását is magával vonhatja. elszámolódnakatételek,mígamásikkétesetbenazelszáAparaméterekrőlakésőbbiekbenmégszólesz.
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molás részben a többi klíringtag fedezetétől függ a tőlük Okozott-e az új elszámolási mód bevezetése likviditási
beérkezőtételekenkeresztül.
nehézséget a fizetési rendszerekben?
A GIRO a fedezetbeszedési paraméter szabad megválasztásán felül még számos likviditásmenedzselést könnyítő eszközt kínál a bankoknak.ABKR-hezbeérkezetttranzakciókat
arendszertöbbkörösellenőrzést(validációt)követőenbefogadja,majdaciklushatárokon(előremeghatározottidőben)
elszámoljaazokat.Azadottciklusbabeérkezetttranzakciók
feldolgozásátkövetőenaklíringtagoknakaGIROmegküldiaz
adott ciklushoz tartozó likviditásszükségletet. A GIRO a
VIBER-benvezetettszámlájárakezdeményeziaklíringtagoknakszinténaVIBER-benvezetettszámlájáratörténőfedezetbeszedést.ABKRafedezetbeszedésmegindításaelőttelőzetesenértesítiaklíringtagokatazadottciklusrajutólikviditásszükségletről (bruttó és nettó pozícióikról), ami a klíringtagoknak likviditásszűke esetén segítséget jelenthet a ciklus
forgalmának kiegyenlítéséhez. Ezen felül a BKR az utolsó
ciklusvégénkülönkörüzenetbenértesítiaklíringtagokataz
összbanki fedezetlenségről. A klíringtagoknak a likviditásuk
menedzseléséhez szintén hasznos az InterGIRO monitor,
amelyenkeresztülfolyamatosannyomonkövethetikazáltalukküldöttmegbízásokállapotát.Arendszerlehetővéteszi,
hogyvalósidejűadatokálljanakfolyamatosanaklíringtagok
rendelkezésére, ezzel segítve azok likviditásmenedzsmentjét.EzenkívülaVIBER-oldalonisrendelkezésreállnakanapközbenitétel-éslikviditásmenezsmentettámogatóeszközök
(SWIFT-lekérdezések, VIBER-monitor stb.). A legfontosabb
likviditástsegítőeszközaVIBER-benamégnemzároltjegybankképesértékpapírokzárolásaésígyanapközbenihitelkeretnövelése.
A bankok pénzforgalom számára rendelkezésre álló likviditása alapvetően a számlaegyenlegből és az MNB javára
zárolt értékpapír-állomány erejéig biztosított hitelkeretből
áll. A hitelkeret igénybevételére akkor kerül sor, ha a bank
számlaegyenlegenemfedeziakimenőpénzforgalmát(negatív számlaegyenleg). A bankok az említett két likviditást
nyújtó eszköz mellett még számolhatnak a bejövő tételek
finanszírozószerepévelis.Ezaddicionálisabankokszámára,
mivel esetleges likviditásszűke esetén a bank csak akkor
menesztiakimenőtételeit,haelegendőlikviditássalrendelkezik, vagyis a partnereitől elegendő forráshoz jut (bejövő
tételek). Ezt a magatartást a bankok tételküldési időzítésének vizsgálatával lehet elemezni. Ha a bankok összevárnak
tranzakciókat, akkor a tételküldési magatartások időben
későbbretolódnak,amipluszmozgásteretbiztosítszámukra
adott nagyságú likviditás (számlaegyenleg és hitelkeret
összege)mellettaforgalomlebonyolítására.
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A napközbeni elszámolás bevezetése jelentős váltást jelentett a hitelintézetek napközbeni tétel- és likviditásmenedzsmentjében, de az átállás likviditási problémával nem
járt együtt. A napközbeni elszámolás indulásával a hazai
hitelintézeteknek egy időben gyakorlatilag két elszámolási
rendszertranzakcióitkellkezelniük.Ezenkívülanapközbeni
elszámolás kiegyenlítése időzített, vagyis időkritikus folyamat, ami a VIBER-ben likviditásukat és tételeiket aktívan
menedzselő hitelintézetek számára addicionális kihívást
jelentett.Arésztvevőknekazelsőidőszakbanidőrevoltszükségük ahhoz, hogy az új működési rendhez alkalmazkodjanak.AmennyibenegyrendszertagegyBKR-ciklusalattnem
rendelkezikelegendőlikviditássalaVIBER-ben(aholatranzakciókvégsősoronteljesülnek),akkoratranzakcióiátgördülnekakövetkezőciklusba.Anapközbenielszámolásindulását
követő első időszakban gyakrabban, majd fél év elteltével,
2013-tólmárcsakelvétvefordultelőilyenidőszakilikviditáshiányból fakadó tranzakcióátgörgetés. Az átgörgetések legnagyobb gyakorisággal az első ciklusban fordultak elő. Azt,
hogyezekbenazesetekbencsakpillanatnyilikviditáshiányról
voltszó,jólmutatja,hogyazátgörgetetttranzakciókakövetkezőciklusbankivételnélkülelszámolásrakerültek(azátgörgetés nem gyűrűzött tovább a ciklusok között). A ciklusok
közötti átgörgetés önmagában nem jelent problémát, nem
veszélyezteti a stabil működést, csak utalhat arra, hogy az
egyes rendszertagok likviditáskezelésével gond lehet. Az
egyedi esetek elemzése során kiderült, hogy kivétel nélkül
elkerülhetőlettvolnaapillanatnyilikviditásinehézségésígy
azátgörgetésisabbanazesetben,haarendszertagamérlegében lévő még zároltatható értékpapírok köréből zároltatottvolna,megnövelveezzelapénzforgalomlebonyolítására
rendelkezésreállóhitelkeretét.Azátgörgetésekhátterében
tehát a napközbeni elszámolás bevezetését követően minden esetben átmeneti likviditáshiány volt tapasztalható.
Ennekokapedignagyvalószínűséggelazvolt,hogyanapközbeni elszámolás miatt megjelenő időkritikus VIBERtételekhezanapközbenilikviditás-(pl.jegybankihitelkeretek
kezelése)éstételmenedzsmentnek(pl.tételekmenesztése,
időzítése) alkalmazkodnia kellett, amit megerősít a banki
tételidőzítésimagatartásokvizsgálata.
A banki időzítési magatartás vizsgálatából a VIBER-ben az
tűnik ki, hogy a bankok az új rendszer bevezetése előtti
időszakhoz képest lényegesen nagyobb hangsúlyt fektetnek a likviditásmenedzselésre, és megnőtt a bejövő tételek
finanszírozó szerepe is. Ennek jele, hogy a korábbi idősza-

ANAPKÖZBENIELSZÁMOLÁSBEVEZETÉSÉNEKHATÁSAIAHAZAIFIZETÉSIRENDSZEREK...

7. ábra
Tartozik tranzakciók időzítése* a VIBER-ben a hónap első és második felében
(2012. július–2013. szeptember)
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* 2012. január 1-jével a VIBER-üzemidő egy órával meghosszabbodott.
Megjegyzés: Tételidőzítési magatartás a tranzakciók 10 napos mozgó átlaga alapján.

kokhozképestakimenőtételeklényegesennagyobbaránya
teljesülidőbenkésőbb(7.ábra).AzállításigazaVIBER-ben
nagyforgalommaléskisforgalommalrendelkezőrésztvevők
esetében egyaránt, bár a változás a nagy szereplők (top 6
bank)esetébenlátványosabb.
A fizetési rendszerekben lévő likviditás rendszerszinten és
egyedi banki szinten is elégséges volt a napközbeni elszámolás bevezetése óta eltelt időszakban. A napközbeni
elszámolás bevezetését követően csak elvétve fordult elő
likviditáshiány,éscsakidőszakosan,naponbelülálltfenn.Ez
elsősorbanannakvoltköszönhető,hogyabankokamérlegükben jelentős, az MNB javára még zároltatható szabad
értékpapír-állománnyalrendelkeznek,amelynekzárolásával
addicionális azonnali, napközbeni likviditást tudnak elérni.
Amennyiben a számlaegyenleg nem elégséges a forgalom
lebonyolítására – amely már adott pillanatban tartalmazza
azaddigbeérkezetttételeketis–,akkoraszámlaegyenlega
hitelkeret erejéig negatív értéket is felvehet (napközbeni
hitelnyújtás,overdrafthitel).Haabankegycikluskiegyenlítéséhez szükséges fedezetbeszedés pillanatában nem rendelkezik elégséges zárolt állománnyal, akkor a tranzakció
egészenaddignemteljesül,ameddignemérkezikmegfelelő
mennyiségűbejövőtranzakció,vagynemzároltatértékpapírokatabank.

GIRO minden egyes ciklusban a teljes BKR-terhelési forgalmat „beszedi” a bank számlájáról, ami a minimális tételátgörgetésektükrébenaztjelenti,hogyabankokrendelkeznek
akiegyenlítéshezszükségeslikviditással.Abbanazesetben,
haezahelyzetmegváltozna,akkoranettóparaméterválasztásávalabankokmégmindigképeseklehetnénekanapközbenielszámolásforgalmukkiegyenlítésére.Ebbenazesetben
azonbanvállalniukkellaztakockázatot,hogyamennyibenaz
egyikpartnerüknéllikviditásinehézségmiattnemteljesüla
fedezetbeszedés,akkoratranzakcióknakcsakegyrészeteljesülhet. A nettó paraméter beállításának kedvező hatása
csakabbanazesetbenérzékelhető,haabanknemcsakkimenőtételekkelrendelkezikegyadottciklusban,hanembejövőkkelis.Anettóparaméterválasztásánakkedvezőlikviditásihatásabejövőtételhiányaeseténelvész.

A BKR éjszakai elszámolásforgalma a VIBER forgalmához és
a likviditáshoz képest elenyésző.Adófizetésinapokonazonbantöbbesetbeniselőfordult,hogyanapközbenielszámolásforgalmameghaladtaateljesbankilikviditástöbbmint6
százalékát is. A napközbeni forgalom ciklusok közötti megoszlásátvizsgálvamegállapítható,hogyanapvégefeléfolyamatosan nőnek a tranzakciós értékek, aminek eredményeképpena4.ésaz5.ciklusbanvanalegnagyobbforgalom.Ez
egy „átlagos” nap esetén alapvetően nem okozhat problémát,hiszenarendszerösszlikviditásátnemérinti.EzamegA rendszerben lévő bőséges likviditást jól mutatja, hogy a állapítás azonban adófizetési napokon csak korlátozottan
bankok döntő többsége jelenleg a bruttó fedezetbeszedési érvényesül,ugyanisezekenanapokonaMagyarÁllamkincsparaméter beállítását kérte a GIRO-tól.Ennekértelmébena tár felé történik jelentős pénztranszfer (likviditástranszfer),
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amelyígykvázikikerülarendszerből.Amennyibenahitelintézetek nem tudták előre kalibrálni, hogy mekkora kimenő
tételrekellszámítaniuk,akkoraVIBER-záráskorazutolsóIG2
ciklus befejezését követően (napközbeni elszámolás utolsó
ciklusa 16.30 körül szokott teljesülni) csak kb. 1,5 órájuk
marad,hogyamégszükségeshiányzólikviditásukatmegszerezzék.Mivelazadófizetésinapokjellemzőenalegnagyobb
VIBER-szereplőklikviditását„terhelikmeg”legjobban,ezért
nekikkelllikviditástszerezniük,vagyhaasajáttételeikteljesítéséhezrendelkeznekcsakelégségeslikviditással,azaznap
végérenemkerülnullaaláaszámlaegyenlegük,akkorazazt
fogjaeredményezni,hogynemtudnakmásbankoknakhitelezni, mert nincs felesleges likviditásuk. A helyzetet csak
fokozza, hogy az adófizetési napok minden hónap 20. környékénterhelődnekarendszerben,amikorisabankokalacsonyabb számlaegyenleg mellett bonyolítják le a tranzakcióikat.

molási rendszerbe, aminek köszönhetően a BKR-forgalom
értéke havi szinten átlagosan közel 700 milliárd forinttal
nőtt.A„tételátvándorlás”azonbansemaVIBER,sempedig
aBKRműködésérenemvoltnegatívhatással.MivelatételátterelődésaBKRszempontjábólelsősorbananagyösszegű
tranzakciókatérintette,atételszámalakulásacsakminimálisan módosult a teljes forgalomhoz képest. Az átterelődés
mögöttállólegfontosabbokvélhetőenabankokáltalalkalmazott, a két rendszer esetében jelentősen eltérő árazási
gyakorlat.

A hazai fizetési és elszámolási rendszerekben a napközbeni
elszámolás bevezetése nem okozott likviditási nehézséget
sem rendszer, sem pedig egyedi banki szinten. Ennek oka,
hogy a bankok gyorsan alkalmazkodtak az új elszámolási
módhoz, valamint, hogy továbbra is bőséges likviditás áll
egyedibankiésrendszerszintenegyarántarendelkezésükre
a pénzforgalmuk gördülékeny lebonyolításához. AmennyiA bankokat a napközbeni elszámolás bevezetését követően benazátterelődésihatástovábbfokozódnaésezzelarenda tartalékperiódus második időszakában az elsőhöz hason- szerre nehezedő likviditási igény nőne, abban az esetben a
ló tételküldési magatartás jellemzi (7. ábra).Abankoknakaz bankokválaszthatjákanettófedezetbeszedésiparaméterta
általukválasztotttartalékszintnekegyhónapátlagábankell napközbeni elszámolásban, aminek köszönhetően végső
megfelelniük,amilehetőségetadnekikarra,hogynetartó- soron likviditási szempontból kinettózhatják a bejövő és
sanugyanazonaszintentartsákanapvégiszámlaegyenlegü- kimenő pénzforgalmukat. Erre azonban jelenleg nincs és a
ket, aminek értelemszerűen hatása van a rendszer aktuális jegybankprognózisaszerintajövőbensemleszszükség.
likviditására.AVIBER-benabankoktöbbségeatartalékperiódus első felében túltartalékol (azaz az előírt szintnél maga- FELHASZNÁLT IRODALOM
sabb számlaegyenleget tartanak), míg a hónap második
felében alultartalékol. Más szóval a hónap első felében DivékiÉ.–HelmecziI.(2013):Anapközbeniátutalásbevezemagasabb számlaegyenleget tartanak, így változatlan hitel- tésénekhatásai.MNB-szemle,január.
keretmellettmagasabblikviditássalrendelkeznek.Ahónap
második felében a helyzetnek éppen ellenkezője igaz. A MNB(2012):Jelentés a fizetési rendszerről.MagyarNemzeti
rendszer stabilitására és likviditására jellemző, hogy a ban- Bank.
kokatartalékperiódusmásodikidőszakábanhasonlóanidőzítikatételeiket,mintahónapelsőfelében.
MNB(2013):Jelentés a fizetési rendszerről.MagyarNemzeti
Bank.

KONKLÚZIÓK

A napközbeni elszámolás bevezetését követő első időszakban a VIBER-tranzakciók egy része átterelődött az új elszá-
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