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Bartha Lajos köszöntette a jelenlévőket, majd ismertette az ülés napirendjén lévő témákat. 
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1. TÁJÉKOZTATÁS AZ MNB PST DÖNTÉSÉRŐL 

Az utolsó PIB ülésen jelzettek szerint volt egy PST döntés és a Bankszövetség vezérigazgatói fórumán tájékoztatás is az 

azonnali fizetés indulásával kapcsolatban. Az első napirendi pont keretében Bartha Lajos ismertette ezeket a döntése-

ket. A PST egy hibrid döntést hozott. A központi rendszer elkészült, a banki rendszerek is sok intézménynél elkészültek, 

de vannak, ahol nem. Ezek figyelembevételével július 1-től március 1-ig éles próbaüzem lesz, március 2-től lesz lehet-

séges az ügyfelek beengedése és a szolgáltatások elindítása. A tesztrendszerekben minden funkciót tovább lehet tesz-

telni. Amelyik intézmény már teljesítette a kritériumokat, próbaüzembe mehet.  

A leghosszabb késést bejelentőkhöz viszonyítva 3-5 hónapos halasztás elegendő lenne, de ez év végére esik. Emiatt 

lett március. Elseje helyett pedig amiatt lett másodika, mert februárban szökőnap van és hogy ez ne okozzon problé-

mát, viszont a tesztrendszereken még lehessen tesztelni ezt az esetet is. Ennek megfelelően a PST meghozta a döntést 

május 28-án, amelyről pénteken vezérigazgatói fórumon tájékoztatta az MNB az érintetteket. Majd következő héten 

csütörtökön szakértői fórumon is tájékoztatást adott az MNB. A munka elkezdődött a GIRO és az MNB között. Egyik 

feladat annak kidolgozása, hogy milyen követelményeknek kell megfelelni a bankoknak. A mai napon lett véglegesítve 

és kiküldve az ezt tartalmazó dokumentum. Csütörtökön lesz egy megbeszélés a bankokkal, amelyen le kell zárni a 

pontos követelmények listáját annak érdekében, hogy meg tudják kötni a szerződéseket. Július és szeptember közötti 

időszakban a próbaüzemben önkéntes részvételre nyílik lehetőség, majd szeptember és március közötti időszakban 

kötelező lesz a részvétel.  

A jelenlegi rövid távú cél, hogy a bankokkal minél hamarabb lehessen rögzíteni a tesztelési részleteket. 

2. NAPIRENDI PONT: A GIRO AZUR PROJEKT STÁTUSZA, A PROJEKT BEFEJEZÉSÉIG TARTÓ ME-

NETRENDJE ÉS FELADATAI 

Bartha Lajos kérésére Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt egy előadás keretében beszámolt a központi infrastruktúra állapotáról, 

a legutóbbi ülés óta elért eredményekről, a banki tesztelések eredményéről, a bankokkal való kommunikációról, a 

következő időszak feladatairól és a GIRO felkészültségéről. (Az előadás elérhető az MNB honlapján.) 

Legfontosabb, hogy a Nets leszállította az utolsó, R1F verziót. Ez a rendszer alkalmas azoknak a feladatoknak az elvég-

zésére, amiket a projekt elején meghatároztak. Az R1F verzió telepítése megtörtént és az éles infrastruktúra tesztelése 

lezajlott, további belső fejlesztéseket is végeztek. Két probléma merült fel a tesztelések során. Az egyik probléma, hogy 

elvesztek egyes üzenetek a kommunikációban. Ennek az az oka, hogy a banki oldali csatornabeállításokkal probléma 

volt, sávszélesség bővítésére van szükség. Erre már korábban lett ajánlás kiadva, hogy milyen szélesség szükséges, 

illetve egyértelmű kommunikáció is volt a bankok felé. Fontos, hogy küldés után a csatornákat be kell zárni. Ez nem 

történt meg, telítődtek a csatornák. Sok helyen a sávszélesség bővítés megoldást jelentett erre. A másik probléma a 

telephely váltás. Ha az elsődleges telephelyről nincs visszajelzés, akkor átáll a rendszer a másodlagosra. Sok helyen 

azonban nem voltak kiépítve a másodlagos telephelyek a tesztrendszeren. Ez olyan probléma, ami banki oldalról ko-

moly hiányosságot jelent. Banki végpontok beállításánál folyamatos segítség nyújtása is a feladatok közé sorolható. 

Ajánlások lettek kiadva a sávszélesség és egyéb hálózati alkalmazások kapcsán. A rendszer biztonsági auditja megtör-

tént, mely igazolta, hogy a kiépített rendszer biztonságosnak számít. Voltak hiányosságok és ezek megoldására javas-

latok, amelyek beépítésre kerültek.  

Éles beállításhoz szükséges szabályzatokat, a BKR Üzletszabályzatot, az RHKSZ-t, a Teljesítési szolgáltatási Szerződést 

és a GIROHáló Üzletszabályzatot elfogadta a GIRO IG és FB. A pilot időszakra vonatkozóan eljuttatták a bankoknak és 

a Bankszövetségnek az erre az időszakra vonatkozó szerződéstervezetet, amely aláírásával 19 szereplő jelentkezett 

először, majd a PST döntés után 12-en jelezték, hogy visszalépnek, így 7-en maradtak, ebből 5-en tesztelnek ténylege-

sen. Június 3-án elindult a pilot időszak, amelyre a GIRO rendszere felkészült és megfelelt. Bebizonyosodott az is, hogy 

GIRO infrastruktúrája megfelelően működik, 5 másodperc alatt ténylegesen végig tudott rajta futni a megfelelő folya-

mat. 
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A bankokkal való kommunikáció kapcsán elmondható, hogy a JIRA hibabejelentő továbbra is működik, rendszeres tá-

jékoztató fórum és Bankszövetség által szervezett konzultáció kerül megrendezésre, a tesztelési forgatókönyv rend-

szeresen frissül és személyes konzultációra is van lehetőség. 

A következő időszak feladatai közé tartozik, hogy júniusban PILOT koordinálása és a nyári tesztforgatókönyv szerinti 

banki teszt koordinálása zajlik. Reggel 8 és délután 3 között van lehetőség a tesztelésre, július 1 az éles indulás kezdete, 

ezt követő időszakban az önkéntes próbaüzemnél már 0-24-es működés lesz. Ez a GIRO-nak ugyanúgy teljes funkcio-

nalitást jelent és olyan, mint az éles indulás, hasonlóan a MNB-hez. 2019 szeptember 1-től és 2020 március 1-ig pedig 

kötelező éles próbaüzem lesz. 

Nehézség, hogy a tesztrendszereket tovább kell üzemeltetni és a bankokat is segíteni kell. De ennek ellenére elmond-

ható, hogy a GIRO határidőre, a megadott költségkereten belül elkészült a vállalat feladataival. A GIROInstant rendszer 

július 1-én élesbe áll.  

3. NAPIRENDI PONT: AZ ORSZÁGOS PROJEKT STÁTUSZA 

Bartha Lajos felkérte Bakati Gábort, hogy a harmadik napirendi pont keretében ismertesse az országos projekt státu-

szát.  

Bakati Gábor elmondta, hogy már a PST döntés visszatükrözi a bankok felkészültségét, azonban ezt szükséges kicsit 

bővebben kifejteni. A bankoktól bekért adatokból és az MNB döntéséből következik, hogy két fő cél van, az alapszol-

gáltatás tökéletes működése és a kiegészítő szolgáltatások fejlesztése és minél szélesebb körű bevezetése.  Kevés bank 

volt, amelyik érdemi másodlagos azonosító és fizetési kérelem szolgáltatással indult volna el, ez a nagy bankoknál sem 

volt ez jellemző.  Az országos projektnek két fókusza ez alapján, hogy kialakítsák, hogy milyen tesztelési feladatok 

legyenek pontosan, illetve a kiegészítő szolgáltatások komolyabb tesztelése és figyelemmel kísérése. A második cél a 

felkészültség miatt eddig problematikus volt. Három csoportra lehet osztani a megfigyelendő szereplőket. Vannak, akik 

nem teljessítettek, akik a Tanúsítványt hamarosan megszerezhetik és akik már azt megszerezték és ténylegesen indulni 

képesek.  

A státuszjelentés azoknak a szereplőknek, akik még nem szerezték meg a tanúsítványt 1-2 hetente szükséges elkészí-

teni, akik pedig a tanúsítványt sikeresen megszerezték, elegendő havi ciklusokban jelenteni. Fontos, hogy ahol problé-

mák állnak fent, ott érezhető legyen a GIRO és az MNB jelenléte. Fontos a biztonságos működéshez tartozó csalásmeg-

előzés funkció hatékony működése. A folyamatokat szükséges rendszeresen figyelemmel kísérni.  

A bankokban megvan a nyitottság a magasabb szintű felkészültséget igénylő tesztelési ciklus sikeres teljesítéséhez, 

valamint a hiányzó tesztek mielőbbi teljesítéséhez. 2020 márciusig fel kell készülni a bankoknak minden vonatkozás-

ban, fontos, hogy előálljanak a szolgáltatások és az üzleti bevezetés is.  

4. EGYÉB, A PIB TAGJAI ÁLTAL AZ ÜLÉSEN FELVETETT TOVÁBBI TÉMÁK MEGVITATÁSA 

Következő ülés időpontja várhatóan szeptemberben lesz. 

 

Budapest, 2019. június 

Az emlékeztetőt készítette: Deák Vivien 

 


