TÁJÉKOZTATÓ
Töretlen a kártyás fizetés népszerűsége
Budapest, 2016. június 15. – 2016 első negyedévében tovább folytatódott az elektronikus pénzforgalom bővülése,
amelynek keretében elsősorban a fizetési kártyás forgalom emelkedése volt számottevő. A fizetési kártyás
elfogadói hálózat vonatkozásában az érintéses fizetési technológia térnyerése tovább folytatódott a POS
termináloknál, de hasonlóan jelentősnek tekinthető az internetes elfogadóhelyek számának 7 százalékot
meghaladó bővülése. A fizetési kártyás forgalom 30 százalék feletti növekedése mellett 10 százalékos bővülés
mutatkozott a forintátutalások összértékében is. 2016 első negyedévében mind a VIBER, mind a BKR forgalma
csökkenést jelez az előző negyedévhez viszonyítva, részben a szezonalitásnak (magas év végi forgalom)
köszönhetően. Az MNB javára zárolt értékpapír portfólió összetételében továbbra is magas, kb. 70 százalékos
részarányt képviselnek az államkötvények.
Az év első negyedévében a pénzforgalmi szolgáltatók által vezetett fizetési számlák száma megközelítette a 10
millió 350 ezret, ami több mint 80 ezres bővülést jelentett az előző év végéhez képest. A fizetési kártyák közel 9
millió darabos számának csekély mértékű (19 ezer darabos) növekedése 2015 negyedik negyedévéhez viszonyítva,
a betéti kártyák számának 31 ezres emelkedésének és a hitelkártyák számának 12 ezret meghaladó csökkenésének
eredményeként állt elő. A kizárólag internetes vásárlásokra használható virtuális kártyák száma közel 2 százalékkal
bővült, arányuk az összes kártya között ugyanakkor továbbra is csupán 7,5 százalék. A korábbi időszakokkal
összhangban az érintőkártyák száma 5 százalékkal nőtt 2015 utolsó negyedévéhez képest, így az összes fizetési
kártya több mint 56 százalékával lehet már a gyorsabb és kényelmesebb érintéses fizetést igénybe venni. A fizikai
kereskedői elfogadóhelyek több mint 83 ezres és az elfogadóhelyeken üzemelő POS terminálok közel 103 ezer
darabos száma nem változott jelentősen a megelőző negyedévhez képest, ugyanakkor a korábbi folyamatokkal
összhangban folytatódott az internetes elfogadóhelyek és az érintéses fizetést lehetővé tevő POS terminálok
dinamikus bővülése. Az előbbi kategória 9300 darabot meghaladó száma 12,2 százalékos emelkedést jelentett 2015
negyedik negyedévéhez viszonyítva, míg az érintéses készülékek száma a 7,3 százalékos növekedés eredményeként
közel 68 ezerre nőtt.
A hazai kibocsátású fizetési kártyákkal belföldön lebonyolított vásárlási tranzakciók száma (107,6 millió darab) 2015
első negyedévéhez viszonyítva 22,1 százalékkal emelkedett. A teljes vásárlási forgalmi érték bővülése pedig ennél is
számottevőbb, 30,7 százalék volt az év első negyedévében, amely 757,3 milliárd forintot jelentett. A forgalmat a
kártyák típusa szerint vizsgálva elmondható, hogy a kedvező változások elsősorban a teljes vásárlási forgalom
körülbelül 84 százalékát kitevő betéti kártyás forgalom emelkedésének eredményeként álltak elő, a hitelkártyás
tranzakciók száma és értéke némiképp alacsonyabb mértékben (15,1 százalékkal darabszámban és 17,4 százalékkal
értékben) bővült. Továbbra is jelentős a kártya fizikai jelenléte nélkül, jellemzően az interneten lebonyolított
vásárlások belföldi forgalmának bővülése, a 78,7 milliárd forint értékben lebonyolított 7,1 millió darab tranzakció az
előző év azonos időszakához viszonyítva 42,6 százalékos növekedést jelentett értékben és 38,7 százalékost

volumenben. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy egyelőre e tranzakciós kör összforgalomhoz viszonyított aránya az
újabb dinamikus bővülést mutató időszak ellenére is viszonylag alacsonynak tekinthető (6,6 százalék darabszámban
és 10,4 százalék értékben). A hazai fizetési kártyás elfogadói hálózatban magyar vagy külföldi kibocsátású kártyával
lebonyolított érintéses tranzakciók aránya volumenben megközelítette a 40 százalékot, értékben pedig meghaladta
a 24 százalékot, amely jelentős előrelépést jelent az egy évvel korábbi forgalmi arányokhoz (22,4 százalék
darabszámban, illetve 11,3 százalék értékben) képest. A belföldi elfogadói hálózatban a hazai kártyákkal
lebonyolított készpénzfelvételi tranzakciók számában (24 millió darab) és értékében (1505 milliárd forint) egyaránt
kismértékű csökkenés történt az előző év azonos időszakához képest, melynek eredményeként a tranzakciók
átlagértéke közel 62,6 ezer forint volt.
A forintátutalások 2016 első negyedévi közel 72 millió darabos, mintegy 139 ezer milliárd forint értékben
lebonyolított forgalma 1,3 százalékos növekményt mutatott volumenben és 10 százalékos bővülést értékben az
előző év azonos időszakához viszonyítva. A forgalom értékének növekedése elsősorban az egyedi átutalási forgalom
közel 13 ezer milliárd forintos emelkedésének köszönhető. A deviza átutalások száma a 2015 első negyedévi
forgalomhoz képest 7,8 százalékos növekedés eredményeként megközelítette az 1,3 millió darabot, összértékük
ugyanakkor közel 1700 milliárd forinttal csökkent. Az elsősorban a rendszeres számlafizetésekre használt csoportos
beszedések 17,3 millió darabos volumenének 2,5 százalékos változása 2015 első negyedévéhez képest megfelel a
korábbi időszakok forgalomnövekedésének, azonban a 191 milliárd forintos értékbeni forgalom 8,2 százalékos
bővülése jelentősnek tekinthető.
2015 utolsó negyedévében a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal 7700 visszaélést követtek el, melyekkel 280 millió
forint értékű kárt okoztak. A 2015. év egészét a megelőző évben elkövetett kibocsátói oldali visszaélésekhez
viszonyítva elmondható, hogy darabszámban 43,6 százalékos, értékben pedig 47,3 százalékos emelkedés történt,
amelynek jelentős része a fizetési kártyás összforgalom dinamikus bővüléséből következik. Fontos továbbá
megjegyezni, hogy a visszaélések száma és az okozott kár értéke a teljes fizetési kártyás forgalomhoz viszonyítva
továbbra is rendkívül alacsony és 2015-ben a kibocsátói visszaélések kapcsán leírt kár mindössze 11,1 százalékát
terhelték az ügyfelekre. A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is elsősorban a kártya fizikai jelenlétét nem igénylő,
jellemzően internetes vásárlás útján okoztak károkat, a kibocsátói oldal visszaéléseinek közel 72, értékük több mint
63 százaléka ilyen módon következett be. A hazai fizetésikártya-elfogadó hálózatban elkövetett visszaélések száma
(2916 darab) közel negyedével, összértéke (152,2 millió forint) közel felével nőtt 2015-ben az előző évhez képest,
azonban ebben az esetben is elmondható, hogy a teljes fizetési kártyás elfogadói forgalomhoz viszonyított arány
továbbra is alacsony.
A VIBER forgalom értéke 2016 első negyedévében 16 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest,
míg 2015 utolsó negyedévéhez viszonyítva 5 százalékos visszaesés tapasztalható. A csökkenés főként a bankközi-,
illetve a kéthetes betételhelyezéshez köthető ügyletek visszaesésének köszönhető. A tranzakciók tételszáma
kismértékben (4 százalékkal) szintén csökkent az előző negyedévhez viszonyítva, elsősorban a bankközi-,
ügyféltételek, valamint a BKR napközbeni elszámolásforgalmának visszaesésének köszönhetően.
A VIBER-tagok likviditása rendszerszinten továbbra is megfelelő mértékű. A pénzforgalmi célra felhasználható
likviditás 6,5 százalékkal, míg a potenciális likviditás 2 százalékkal csökkent az előző negyedévéhez mérten. A
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bőséges pénzforgalmi likviditást jól mutatja, hogy az előző időszakhoz hasonlóan az alsó- és felső likviditási korlátok
továbbra sem sérültek. A maximális hitelkeret-kihasználtság értéke (MHKK) rendszerszinten nem változott (7-12
százalék), továbbra is alacsonynak tekinthető. Ez azt jelenti, hogy a VIBER tag hitelintézetek forgalmuk nagy
részének lebonyolításához rendszerszinten nem kényszerülnek hitelkeretük jelentős használatára. A bankok
pénzforgalommal kapcsolatos likviditáskezelésének egyik meghatározó eszköze a VIBER tranzakciók napon belüli
időzítése, melyben változás nem történt az előző negyedévhez képest. Az MNB javára zárolt értékpapír portfólió
összetételében továbbra is magas, kb. 70 százalékos részarányt képviselnek az államkötvények.
Az előző év azonos időszakához képest a BKR elszámolás forgalmának tételszáma 3 százalékkal, a forgalom értéke
pedig 7 százalékkal nőtt 2016 első negyedévében. Ebben az időszakban mintegy 69 millió darab tranzakció került
elszámolásra, közel 22 ezer milliárd forint értékben. A BKR napközbeni elszámolásban a napon belüli ciklusok
közötti tranzakció átgörgetések száma és értéke rendszerszinten továbbra is elhanyagolható, sőt februárban nem is
fordult elő napon belül átgörgetés egyáltalán, mely utóbbi jelenség a 2015. szeptemberi ciklussűrítéshez való
hatékony alkalmazkodási folyamatként értelmezhető.
A KELER KSZF által garantált azonnali és származékos tőkepiaci forgalom egyaránt növekedett 2016 első
negyedévében az előző negyedévhez képest. A származékos piacon 2016. március végére a nyitott kötésállomány
szintje 2015 decemberéhez viszonyítva mintegy 27 százalékkal csökkent.
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