TÁJÉKOZTATÓ
2017-ben negyedével bővült a bankkártyás elfogadói hálózat
Budapest, 2018. március 19. – A Pénzforgalmi táblakészlet adatai alapján 2017-ben is dinamikusan nőtt az
elektronikus pénzforgalom. A fizetési kártyás elfogadói hálózat 25 százalékkal bővült és már a terminálok 83
százaléka támogatja a gyors és kényelmes érintéses fizetést. Az érintéses technológia elterjedése a vásárlási
forgalomban is megmutatkozott, a 2017. évi kártyás vásárlások kétharmadánál használták ezt a fizetési módot.
A harmadik negyedévben tovább csökkent a kártyás visszaélések forgalomhoz viszonyított aránya, azaz még
biztonságosabb lett ez a fizetési mód. A fizetési rendszerek forgalma összességében nem változott 2017 negyedik
negyedévében a harmadik negyedévhez képest, a pénzforgalmi likviditás továbbra is bőséges.
A pénzforgalmi szolgáltatók által vezetett fizetési számlák száma 2017 folyamán stabilan 10,5 millió darab körül
alakult, és ezen belül az elsődlegesen fizetési célra használt számlák 6,6 milliós számában is csak csekély mértékű,
egy százalék alatti emelkedés történt az előző év végéhez képest. A hazai kibocsátású fizetési kártyák száma a
mintegy 2 százalékos, 170 ezer darabos emelkedés eredményeként év végére meghaladta a 9,1 millió darabot. Az
összes kártyán belül az érintéses funkcióval rendelkező fizetési kártyák száma rendkívül dinamikusan, közel 18
százalékkal nőtt 2017 folyamán, aminek köszönhetően a kártyák 72 százaléka támogatja ezt a funkciót. Az év során
a fizetési kártyás elfogadói infrastruktúra is nagymértékben bővült; a 25 százalékos növekedés a fizikai
elfogadóhelyek számában azt jelenti, hogy 2017 végére már több mint 106 ezer helyen használhatjuk fizetésre
kártyánkat. Az elfogadóhelyeken üzemelő POS terminálok száma szintén hasonló mértékben (24 százalék) nőtt és a
136 ezer terminál több mint 83 százaléka támogatja az érintéses fizetést. Az internetes elfogadóhelyek száma
egyenletesen (11 százalékkal) bővült az év folyamán, számuk 9400-ra emelkedett.
A 2017. évben minden korábbinál nagyobb mértékben, az előző évhez képest darabszámban 24,1 százalékkal,
értékben közel 28 százalékkal nőtt a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal belföldön lebonyolított forgalom. A 606
millió darab vásárlási tranzakcióval több, mint 4300 milliárd forint értékben fizettek a kártyabirtokosok az év során.
A vásárlási forgalmat tekintve tovább folytatódott az érintéses technológia térnyerése, amely már nem csak a
kisértékű, hanem általában a kártyás fizetésekre jellemző. Az érintéses vásárlások száma 2017-ben 65 százalékkal
emelkedett az előző évhez képest, ennek eredményeként pedig már az összes vásárlás kétharmada történt ilyen
módon. Ezzel szemben a hagyományos fizikai vásárlási tranzakciók száma több mint negyedével csökkent 2016-hoz
viszonyítva. A kártya fizikai jelenléte nélkül, elsősorban az interneten lebonyolított vásárlási forgalomban markáns,
mind a darabszámot, mind pedig a tranzakciók értékét tekintve 35 százalékot meghaladó bővülés történt 2016-hoz
képest, azonban az összforgalomhoz viszonyított arány továbbra is alacsony maradt (7 százalék a darabszámot, és
10 százalék az összértéket tekintve).

A 2017-ben lebonyolított egyedi forintátutalások száma a 4 százalékos növekedés eredményeként meghaladta a
232 millió darabot, ezek összértéke pedig megközelítette a 639 ezer milliárd forintot (10 százalékos emelkedés). A
csoportos átutalási forgalom bővülése ennél is nagyobb mértékű volt: az összesen 13 ezer milliárd forint értékben
lebonyolított mintegy 87 millió darab tranzakció 13, illetve 9 százalékos emelkedést jelentett 2016-hoz képest. A
több mint 72 millió darab csoportos beszedési tranzakcióval közel 830 millió forintot számoltak el 2017-ben, ez a
darabszámot tekintve 3, az értéket nézve pedig 8 százalékos növekedést jelentett az előző évhez viszonyítva.
A hazai kibocsátású fizetési kártyákkal 2017 harmadik negyedévében 9700 darab visszaélést követtek el, melyekkel
296 millió forint kárt okoztak. Ez az előző év azonos időszakához viszonyítva darabszámban 15, értékben pedig 21
százalékos emelkedést jelentett, ami elmarad a kártyás forgalom bővülésének mértékétől, tehát összességében a
hazai fizetési kártyás rendszer használata biztonságosabbá vált. A fogyasztók szempontjából legalább ennyire
lényeges, hogy a harmadik negyedév során a kibocsátói oldalon leírt 258 millió forint veszteség mindössze 6
százaléka terhelte a kártyabirtokosokat. A hazai kártyaelfogadói hálózatban elkövetett visszaélések száma 2016
harmadik negyedévéhez a kétszeresére emelkedett, ugyanakkor ez nagyrészt a határon átnyúló forgalommal
kapcsolatban merült fel, így a hazai kártyabirtokosokat csekély mértékben érintette.
A pénzügyi intézményeknek 2017-ben közel 503 milliárd forint pénzforgalmi bevétele volt, ami az előző évhez
viszonyítva 6 százalékos növekedést jelentett. A bevételek negyedét az átutalási, közel ötödét (19 százalékot) pedig
a számlavezetési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan érték el a pénzforgalmi szolgáltatók. Az átutalásokból származó
bevételek nagyságát elsősorban a vállalati tranzakciók jelentős átlagértéke magyarázza. A pénzforgalmi szolgáltatók
fizetési kártya elfogadásból származó bevételei (37 milliárd forint) az év folyamán 24 százalékkal emelkedtek 2016hoz képest, ez némileg elmarad a kártyás forgalom bővülésétől.
2017 harmadik negyedévéhez képest a VIBER forgalom összességében nem változott. Az előző év azonos
időszakához mérten tranzakcióérték alapján számítva kismértékű (7 százalékos) növekedés érzékelhető, tételszám
szerint azonban érdemi változás itt sem tapasztalható, a növekedés mértéke alig 1 százalékos. A növekedés főként
a bankközi-, az ügyfél- és a BKR-ügyletek emelkedésének tulajdonítható, így a vizsgált időszakban közel 400 000
darab tétel teljesült a VIBER-ben, mintegy 320 ezer milliárd forint értékben.
Az előző negyedévhez mérten a VIBER-tagok likviditása 7 százalékkal bővült, míg az előző év azonos időszakához
mérten a likviditás szintje kismértékben (6 százalékkal) csökkent – szintje azonban továbbra is megfelelő mértékű,
stabil. A VIBER tag hitelintézetek forgalmuk lebonyolításához az előző negyedévhez hasonlóan továbbra sem
kényszerülnek hitelkeretük jelentős használatára, a maximális hitelkeret-kihasználtság (MHKK) értéke
rendszerszinten alacsony (8 százalék körüli) szinten mozgott. Érdemben nem változott azon hitelintézetek száma,
melyek 90 százaléknál nagyobb mértékben támaszkodtak a hitelkeretükre a pénzforgalmuk lebonyolításához
(számuk jelenleg 4-6 darab). A bankok pénzforgalommal kapcsolatos likviditáskezelésének egyik meghatározó
eszköze a VIBER tranzakciók napon belüli időzítése, melyben az előző negyedévhez mérten érdemi változást nem
tapasztalható. Az előző év azonos időszakához képest azonban mindegyik idősávban kismértékű (összességében
átlag 30 perces) későbbre tolódás észlelhető, mely különösen a délutáni órákban volt jelentős. Az MNB javára zárolt
értékpapír portfólió összetételében lényeges változás nem volt az előző időszakhoz mérten, az állampapírok
részaránya továbbra is magas, közel 75 százalékos.
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2017 harmadik negyedévéhez képest a BKR forgalom kismértékben bővült. A harmadik negyedévhez képest a BKR
elszámolási forgalmának tételszáma 11 százalékkal, a forgalom értéke pedig 16 százalékkal nőtt 2017 utolsó
negyedévében, főképpen az egyedi- és a csoportos átutalások forgalmának növekedésének köszönhetően (pl.
tipikusan év végén jelentkező átutalások, nyugdíjprémiumok, bónuszkifizetések stb. révén). Az előző év azonos
időszakához mérten a forgalom változása csekély mértékű. Mindössze 2 százalékkal nőtt az elszámolási forgalom
értéke, míg tételszámok tekintetében 7 százalékos növekedés tapasztalható. Így összességében 2017 negyedik
negyedévében mintegy 82 millió darab tranzakció került elszámolásra, közel 29 ezer milliárd forint értékben. A BKR
napközbeni elszámolásban a napon belüli ciklusok közötti tranzakció átgörgetések száma és értéke rendszerszinten
továbbra is elhanyagolható, egyedül október és december hónapokban fordultak elő átgörgetések (de ezek is
mindössze 1-1 bankot érintettek, a negyedik negyedévben mindösszesen 2 értéknapon).
A KELER KSZF által garantált azonnali tőkepiaci forgalom 15 százalékkal nőtt 2017 negyedik negyedévében az előző
negyedévhez képest, míg a származékos forgalom tekintetében 30 százalékos csökkenés látható. Az előző évhez
képest a tendencia hasonló, az azonnali forgalom bővülése jellemző (26 százalékos növekedés), míg a származékos
forgalom csökkent (46 százalékkal). A nyitott kötésállomány decemberi szintje mintegy 10 százalékkal csökkent a
származékos piacon 2017 szeptemberéhez viszonyítva, a 2016 decemberi szinthez képest 20 százalékos csökkenés
tapasztalható.
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