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A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bank elsődleges céljaként az 
árstabilitás elérését és fenntartását jelöli meg. A Magyar Nemzeti Banknak (MNB) az MNB törvényben rögzített 
alapvető feladata, hogy a pénzforgalom zavartalan lebonyolítását és az azt támogató fizetési és elszámolási 
rendszerek megbízható és hatékony működését elősegítse. A pénzforgalom, valamint a fizetési és elszámolá-
si rendszerek megbízható és hatékony működése elengedhetetlen ahhoz, hogy a reálgazdasági és pénzügyi 
tranzakciók megvalósuljanak.

A jelentés célja, hogy átfogó képet nyújtson a belföldi pénzforgalomban és a hazai felvigyázott fizetési és el-
számolási rendszerek működésében megfigyelhető tendenciákról, a főbb kockázatokról, valamint arról, hogy 
az MNB milyen eszközöket mozgósított annak érdekében, hogy a fent jelzett alapvető feladatát megvalósít-
sa. E kiadvánnyal az MNB hozzájárul a pénzforgalommal, a fizetési és elszámolási rendszerekkel kapcsolatos 
jegybanki tevékenység transzparenciájának növeléséhez, továbbá fejleszti a pénzügyi kultúrát, ezáltal pedig 
a jelentést olvasók pénzforgalmi döntéseinek tudatosságát.

 

Az elemzés az MNB Pénzügyi infrastruktúrák igazgatóságán készült Bartha Lajos igazgató irányítása alatt. 
A publikációt a Pénzügyi Stabilitási Tanács hagyta jóvá 2016. május 24-i ülésén. A jelentés készítésében részt 
vettek: Balla Gergely Patrik, Béres Dániel, Bodnár László, Brosch Judit, Divéki Éva (szerkesztő), Fenyvesi Miklós, 
Harkácsi Gábor József, Illés Bence, Ilyés Tamás, Kajdi László, Luspay Miklós (főosztályvezető), Mészárovics Milán, 
Pappné Kovács Beáta, Pintér Cecília (főszerkesztő), Takács Kristóf, Varga Lóránt (főosztályvezető).

A Pénzügyi Stabilitási Tanács a 2016. március 8-i és 2016. május 24-i, a Monetáris Tanács pedig a 2016. má-
jus 10-i ülésén tárgyalta az anyag kiemelt üzeneteit, valamint a jelentést, és értékes tanácsokat adott annak 
elkészítéséhez.

Az MNB szakértői elsősorban a 2015. év releváns információit dolgozták fel, ugyanakkor előre tekintő jelleggel 
a 2016. évi aktuális folyamatok elemzése is megtalálható a jelentésben.
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Kiemelt üzenetek

2015-ben is folytatódott az elekt-
ronikus fizetési módok használatá-
nak növekedése, az érintőkártyás 
technológia terén jelentős előrelé-
pés mutatkozott.

Akorábbiévekhezhasonlóütemben,2-3százalékkaltovábbemelkedett
azátutalásiésbeszedésitranzakciókszáma,alegnagyobbmértékbenbő-
vülőfizetésimódotazonbanafizetésikártyásvásárlásokjelentették.Ezt
azérintőkártyákésazérintésesfizetéstlehetővétevőterminálokgyors
elterjedéseiselősegítette,melynekrévénakisösszegűfizetésekeseté-
benisafogyasztókrendelkezéséreállegykényelmes,ésgyorsfizetést
lehetővétevőelektronikusalternatíva.Afizetésikártyásforgalomban
alegdinamikusabbfejlődéstakártyafizikaijelenlétenélkül,elsősorban
elektronikuskereskedelemhezkötődő,internetenlebonyolítotttranz-
akciókjelentették,ugyanakkorezateljeskártyásvásárlásiforgalomnak
mégmindigcsakkisrészétjelenti.

A magyar pénzforgalom hatékony-
sága nemzetközi összehasonlítás-
ban számottevő mértékben nőtt 
2015-ben.

Azátutalások,avásárlásokelektronikusfizetéseésazelektronikusszám-
lafizetésekelterjedésétmérőhárommutatómindegyikenövekedett
a2015-ben.Azelektronikusfizetésimódoklakosságivásárlásokonbelüli
részaránya2,6százalékponttalnőtt,köszönhetőenakártyásvásárlások
jelentős,20százalékosévesforgalomnövekedésének.Afizetésikártyás
forgalomelmúltévekbentapasztaltegyregyorsulóüteműbővülésének
eredményekéntamutató2012óta5,7százalékpontotemelkedett,ami
50százalékosnövekedés.Azelektronikusszámlafizetésekarányában
jelentősmértékű,8százalékpontosnövekedéstörténttavaly.Apozitív
irányúfolyamatoknakköszönhetőenaközüzemiésegyébszolgáltatások
számláinakmamárharmadátfizetjükbeelektronikusúton.

A GIRO Zrt. által üzemeltetett 
Bankközi Klíring Rendszer (BKR) 
napközbeni elszámolási ciklusai-
nak kétszeresére történő sűrítésé-
vel és az üzemidő kiterjesztésével 
2015 szeptemberétől az ügyfelek 
számára is érzékelhető módon 
tovább gyorsult a hazai pénzfor-
galom.

2015őszétőlaBKRnapközbenielszámolásiciklusainakszámaazeddigi
ötrőltízrenőtt,ígymáróránkénttörténikmegazátutalásokelszámolása
arendszerben.Ennekkövetkeztébenazátutaltösszegekakorábbiaknál
gyorsabbanjutnakelakedvezményezettekhez.Aciklussűrítéseredmé-
nyekéntazegyesciklusokbanelszámolásrakerülőtranzakcióktételszáma
ésértékeavárakozásoknakmegfelelőenlényegébenmegfeleződött,így
aforgalomnapközbenieloszlásakiegyenlítettebbévált.Azelsőciklus
annakellenére,hogyegyórávalkorábbrakerült,továbbraismegmaradt
alegnagyobbtételszámúciklusnak,mivelekkorkerülnekelszámolásra
azelőzőüzletinapvégeutánindított,túlnyomótöbbségébenlakossá-
giátutalások.ABKRüzemidőfélórávaltörténődélutánimeghosszab-
bításaelsősorbanavállalatokszámárahordozelőnyöket,pénzügyeik
teljesítéséretöbb időthagyva.Atízciklusbevezetésével,aforgalom
egyenletesebbeloszlásamiatt,apotenciáliselszámolásiéskiegyenlítési
kockázatcsökkent,mivelígykevesebblikviditástkellbiztosítaniaBKR
résztvevőknekapozícióikkiegyenlítéséhez.
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2016. január 1-jétől a hitelintéze-
tekbe papír alapon benyújtott ösz-
szes, bankközi elszámolást igénylő 
forint átutalás a BKR napközbeni 
elszámolási rendszerében kerül 
feldolgozásra.

2016elejétőlazelektronikusmellettmárapapíralapúátutalásokatis
csakanapközbenielszámolásirendszerbelehetbeküldeni.Akincstári
átutalásokmellettígyjelenlegmárcsakabeszedésjellegűműveletek
elszámolásatörténikazéjszakairendszerben.AzMNBközéptávúcélja,
hogyazéjszakaielszámoláshelyettmindenfizetésitranzakciókorszerűbb
rendszerbenkerüljönfeldolgozásra.

2015. november 16-án a magyar 
forint kiegyenlítési devizává vált 
a CLS-rendszerben, így a régióból 
elsőként lépett be a nemzetközi 
devizapiac meghatározó pénzügyi 
infrastruktúrájába.

AforintCLS-rendszerbetörténőbevezetésétkétévesintenzívelőkészítő
ésfejlesztőmunkaelőztemegazMNBésahazaidevizapiaciszereplők
részéről.ACLShasználatávaljelentősencsökkenthetőazolyan,például
2008szeptemberébentapasztalthelyzetekbekövetkezésénekvalószínű-
sége,amikorahazaibankokszámáraelérhetetlennéválnakanemzetközi
devizaforrások,ezértazMNBelváráskéntfogalmaztamegabankszektor
számáraarendszeraktívhasználatát.Aforintkiegyenlítéselindulásaóta
folyamatosanemelkedikaCLS-benkiegyenlítettforgalom,2016-banpe-
digtovábbinövekedésreszámítazMNB.
 

A felvigyázott rendszerek 2015-
ben is a korábbi évekhez hason-
lóan magas megbízhatósággal 
üzemeltek, hatékonyan és biz-
tonságosan támogatva a pénz és 
tőkepiacok működését.

2015-bensokfejlesztésvalósultmegahazaipénzügyiinfrastruktúrák-
ban,melyek emelték a rendszerek hatékonyságát, ugyanakkor nem
eredményeztékaműködésikockázatoknövekedését.AVIBERésaBKR
rendelkezésreállásaazelőzőévhez képest javult, aKELERésKELER
KSZFesetébenkismértékbenromlott.2015-benafizetésirendszerek-
benatranzakciókelszámolásánakéskiegyenlítésénekátfutásiidejeaz
előzőévhezképeströvidült.
 

Az MNB átalakuló eszköztárának, 
illetve az MNB önfinanszírozási 
programjának pénzügyi infra-
struktúrák likviditásra gyakorolt 
hatásához a rendszerek résztvevői 
gyorsan és megfelelő módon al-
kalmazkodtak. 

Apénzügyiinfrastruktúrákbanalikviditáselegendőmértékűvoltmind
rendszer,mindpedigegyedibanki szintenafizetési forgalomzökke-
nőmentes lebonyolításához. A rendszerek résztvevői likviditásának
alakulásátsokeseménybefolyásolta2015-ben,azonbanarésztvevői
szintűlikviditásmenedzsmentbentörténtalkalmazkodáskövetkeztében
azelszámolásiéskiegyenlítésikockázatnemnövekedettmeg.AzMNB
Önfinanszírozásiprogramjánakésjegybankieszköztármódosításának
hatásáraazaggregáltszintűfedezetekállományát,valamintezenbelül
apénzforgalmicélrafelhasználhatóállományt(hitelkeret)isnövelték
arésztvevők.Afedezetenbelüllegnagyobbmértékben2015-benazál-
lamkötvényekrészarányanövekedett(24százalékponttal72százalékra).
Amindennapilikviditásmenedzsmentbenarésztvevőkösszességében
aktívabban,ígyhosszabbideigésnémilegnagyobbmértékbenhasznál-
tákkirendelkezésreállóhitelkeretüket,melyrészbenadecember1-jével
mindenrendszertagraegységesenbevezetésrekerültfix,2százalékos
kötelezőtartalékrátakövetkezménye.Azintézkedéshatásáraarésztve-
vőkpénzforgalmiszámlaegyenlegeátlagosanalacsonyabblett,emiatt
jobbankelletthitelkeretükretámaszkodniukafizetésiforgalmukzavar-
talanteljesítéséhez.
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A KELER KSZF kockázatkezelési 
rendszere sikeresen megakadá-
lyozta, hogy 2015 első felében 
a felügyeleti intézkedés alá vont 
brókerházak nemteljesítései to-
vábbgyűrűzzenek a tőkepiac többi 
szereplőjére.

AzévelejibrókercsődökmiattaKELERKSZFáltalelszámoltpiacokon
mindanemteljesítésekszáma,mindazokösszértékemeghaladtaa2014-
esértékeket.AKELERKSZFkonzervatívkockázatkezelésiszabályainak
köszönhetőenezennemteljesítéseknekmáspiaciszereplőkretovább-
gyűrűzőhatásuknemvolt.MindemellettaKELERKSZFnemrealizált
veszteségetanemteljesítésekkezelésesorán.Azegyestőkepiacirészt-
vevőkfizetésképtelennéválásaellenéresemrealizálódottelszámolási
éskiegyenlítésikockázatazinfrastruktúrában.

A Budapesti Értéktőzsdén keres-
kedett hazai és külföldi értékpapí-
rokkal végzett ügyletek kiegyenlí-
tésének rövidebb határideje nem 
növelte az elszámolási és kiegyen-
lítési kockázatot a KELER KSZF ál-
tal elszámolt piacokon.

Összhangbanazeurópaiértékpapír-piacokkala2014.október6-ánbe-
vezetettszabályértelmébenaBudapestiÉrtéktőzsdénkötötthazaiés
külföldiazonnalirészvényügyletekteljesítése–akorábbiharmadikelszá-
molásinap(T+3nap)helyett–azüzletkötéstkövetőmásodikelszámolási
napon(T+2nap)történik.Azújszabályratörténőátállásidőpontjátmeg-
előzőésaztkövetőkilenchónapkereskedésiadatainakelemzésealapján
megállapítottuk,hogyaváltozásazértékpapírügyletekkiegyenlítését
felgyorsította,ugyanakkor–előzetesvárakozásainkkalösszhangban–az
ügyletekteljesítésérefordíthatóidőszaklerövidüléseanemteljesítések
számátésértékétérdembennembefolyásolta.

A 2015-ben elvégzett hatósági el-
lenőrzések alapján a pénzforgalmi 
szolgáltatásokat nyújtó intézmé-
nyek alapvetően jogszabálykövető 
magatartást tanúsítottak, ugyan-
akkor a feltárt hiányosságok miatt 
az MNB intézkedéseket rendelt el 
és több esetben bírságot is kisza-
bott.

A2015.évipénzforgalmihatóságiellenőrzésekáltalánostapasztalata,hogy
azalapvetőszabálykövetésellenéremindenvizsgálthitelintézetkövetett
elkisebbvagynagyobbjogszabálysértéseket.Azellenőrzésekkelérintett
22intézménynélösszesen176esetbenkerültmegállapításrajogszabályi
rendelkezésmegsértése.Asúlyosabbszabályszegésekjellemzőenatájékoz-
tatásikötelezettségekelmulasztásából,afizetésiműveleteknemmegfelelő
helyesbítéséből,valamintafelelősségiéskárviselésiszabályoknemmeg-
felelőalkalmazásábóladódtak.Nyolchitelintézetnélaszabályszegéseksú-
lyosságamiattösszesen90,3millióFtösszegűbírságkiszabásárakerültsor.

A hazai pénzforgalmat és pénzügyi 
infrastruktúrákat érintő szabályo-
zási változások fejlesztik a modern 
pénzforgalmi szolgáltatásokat és 
még biztonságosabbá teszik az 
azokhoz való hozzáférést.

2016őszérekellátültetniahazaijogrendbea2014-benkihirdetettFize-
tésiSzámlaIrányelvet,melynekhatásáraalakosságipénzforgalmiszolgál-
tatásokárazásaátláthatóbbáéskönnyebbenösszehasonlíthatóváválik,
illetvemegkönnyítialakosságiügyfelekszámáraazalapszintűésala-
csonyköltségűpénzforgalmiszolgáltatásokhozvalóhozzáférést,valamint
aszolgáltatókközöttiszámlaváltást.2016januárjábankihirdetésrekerült
ahazaijogrendbekétévalattátültetendőújPénzforgalmiIrányelvis.
 

2016. október 31-ig a magyaror-
szági pénzforgalmi szolgáltatóknak 
és ügyfeleiknek is fel kell készül-
niük az euróban végzett átutalá-
sokra és beszedésekre vonatkozó 
uniós rendeletben meghatározott 
követelmények teljesítésére.

Ettőlazidőponttólkezdveazeuróbanlebonyolítottátutalásokatésbe-
szedéseketazún.SEPAvégdátumrendeletalapjánegységesszabványok
éstechnikaikövetelményekszerintkelllebonyolítani.Ahazaiszereplők
felkészülésemegfelelőütembenzajlik,2015végénahazaieuroátuta-
lásoknakmárcsaknem85százalékamegfeleltezeknekazelvárásoknak.
Arendeletegyiklegnagyobbkihívástjelentőszabálya,hogyapénzfor-
galmiszolgáltatóknakbiztosítaniukkellazonvállalatokésközhatósá-
gokesetében,amelyekeuróbanátutalásivagybeszedésimegbízásokat
kezdeményeznekvagy fogadnakkötegelt formában,hogyahatáridő
utánmárcsakSEPAformátumbanmegadottüzenetekethasználjanak.
ApénzforgalmiszolgáltatókSEPA-szabványratörténőkonverziótcsak
korlátozottan,bizonyoskövetelményekbetartásávalvégezhetnekezen
ügyfeleikszámára.Másikfontosszabály,hogyapénzforgalmiszolgáltatók
nemkötelezhetikügyfeleiket,hogyazátutalásokindításakormegadják
akedvezményezettbankjánakazonosítókódját(azún.BIC-kódot).
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Az azonnali fizetési szolgáltatás 
alapinfrastruktúrájának létreho-
zása a hazai pénzforgalom egyik 
legjelentősebb fejlesztése lehet, 
amellyel lehetségessé válik a je-
lenleg elérhető elektronikus fize-
tési szolgáltatásoknál jóval gyor-
sabban működő és folyamatosan, 
éjjel-nappal használható fizetési 
megoldások alkalmazása.

Afizetésiműveletekteljesítésénektovábbigyorsítása,valamintazelekt-
ronikusfizetésimódokhasználatilehetőségeinekkiszélesítéseérdekében
azMNB2015-benmegkezdteazazonnalifizetésiinfrastruktúralétre-
hozásánakelőkészítését.Ezafejlesztésalapjaibanérintiajelenlegifize-
tésirendszerekműködésétésmindaközpontirendszerek,mindpedig
abankokrészérőlegyrendkívülkomplexpénzforgalmifejlesztéstjelent.
Azújfizetésirendszerrelazévmindennapján,anap24órájábanné-
hánymásodpercalattteljesíthetőeklesznekafizetések,ígyszámosolyan
helyzetbenislehetővéválhatazelektronikusfizetés,amelybenjelenleg
csakakészpénzjelentmegoldást.Magánszemélyekeseténaszemélyek
közöttiésakiskereskedelmifizetéseknélegyaránthasználható,újfizetési
megoldásokjöhetneklétre,agyorsteljesítéspedigcsökkenthetiavál-
lalatiszektorbanmegfigyelhetőbizalomhiánykészpénzhasználatotösz-
tönzőhatásátis.Emellettazújalapinfrastruktúratámogatjaazinnovatív
fizetésimegoldásoklétrehozását,amelyegyrészthosszútávonisnöveli
ahazaibankszektorversenyképességét,másrésztpedigegyszerűsítiaz
innovatívszolgáltatásokatnyújtóújszereplőkpiacralépését.

A forint alapú fizetési kártyás 
tranzakciók napi több ciklusban 
történő elszámolásával a keres-
kedők a jelenleginél korábban 
juthatnak a fizetési kártyás vásár-
lások összegéhez, amely ösztön-
zőleg hathat a kártyás elfogadói 
infrastruktúra bővülésére.

AzMNBegyikalapvetőpénzforgalmifejlesztésicéljaafizetésitranzak-
ciók,ígytöbbekközöttakártyásvásárlásokelszámolásánakgyorsítása.
Alegdinamikusabbüteműbővüléstmutatóelektronikusfizetésimód,
afizetésikártyásvásárlásokesetébenakártyaelfogadástbiztosítókeres-
kedőkjelenlegáltalábancsak1-2nappalatranzakciólebonyolításaután
jutnakhozzáavásárlásellenértékéhez.Ezjelentőselmaradásamár4
évenapközbenielszámolássalműködőátutalásokhozképest,ígyakeres-
kedőkfizetésiszámlájántörténőjóváírásgyorsításaindokolt.Acélokkal
összhangbanaGIROZrt.projektet indítottahazaikibocsátásúforint
fizetésikártyákkalahazaielfogadóihálózatbanlebonyolítotttranzakciók
napitöbbciklusoselszámolásakialakításánakelőkészítésére.

A KELER Csoport 2015-ben tovább 
folytatta intézményfejlesztési stra-
tégiáját, nagy hangsúlyt fektetve 
a nemzetközi üzleti lehetőségek 
kihasználására, és 2017-ben vár-
hatóan bekapcsolódik az egységes 
európai TARGET2-Securities ki-
egyenlítési rendszerbe.

AzMNBközvetlentöbbségitulajdonábanállóKELERZrt.,illetveközvetett
többségitulajdonábanállóKELERKSZFZrt.2015soránistovábbfejlesz-
tetteszolgáltatásikínálatátésszínvonalát.AKELERCsoport2015-ben
alapvetőenazenergia-ésgázpiaconbővítetteügyfélkörét,aholnagyobb
regionálisszereplőkváltakpartnereivé.Újszolgáltatásokatisbevezetett,
ígytöbbekközöttanyíltvégűbefektetésijegyekforgalmazásátéselszá-
molásáttámogatórendszerét(WARP),valamintazeurópaijogszabályok
általelőírtjelentésikötelezettségekteljesítéséttámogatószolgáltatását
(TradeReporting).AKELERZrt.folytattaaztafelkészülésifolyamatot,
amelynekeredményeképpenahazaiértéktár2017.február6-áncsat-
lakoznifogaTARGET2-Securities(T2S)elnevezésűeurópaiértékpapír-
kiegyenlítésiplatformhoz.
 

A kiberkockázat világszerte növek-
vő fenyegetettséget jelent a pénz-
ügyi infrastruktúrákban is, mely-
nek megfelelő kezelése kiemelt 
jelentőségű.

Akiberkockázatkezelésétnapjainkegyik leglényegesebbkihívásának
tartják,mivelapénzügyiinfrastruktúrákatérintőkibertámadásokazok
pénzügyiszektorbanbetöltöttközpontiszerepükmiattegybenrend-
szerkockázatotishordoznakmagukban.Eztfelismerveszámosnem-
zetköziszervezet, többekközöttaBIS-IOSCOisajánlásokatdolgozott
kiakiberkockázatkezelésérevonatkozóan.Akapcsolódóalkalmazási
útmutatóhozafelvigyázottrendszerekvéleményétkikérveazMNBis
tettjavaslatokat.Anemzetköziajánlásátvételeésahazaifelvigyázási
módszertanbavalóátültetésefolyamatbanvan.
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A fizetési kártyákkal elkövetett 
visszaélések összforgalomhoz vi-
szonyított aránya továbbra is ala-
csony, annak ellenére, hogy a ha-
zai kibocsátású fizetési kártyákkal 
és a hazai elfogadói hálózatban 
elkövetett visszaélések egyaránt 
növekedtek az elmúlt időszakban.

Afizetésikártyákkallebonyolítottforgalomazutóbbiidőszakbandinami-
kusannőtt,ehhezkapcsolódóannövekedtekafizetésikártyásvisszaélé-
sekis.Ugyanakkorelmondható,hogyakártyásvisszaélésekszámaésaz
ezekkelokozottkárateljesforgalomhozképestéseurópaiösszehason-
lításbanisalacsonyszintenmaradt.AzEurópaiKözpontiBanknak2015
júliusábanakártyásvisszaélésekrőlkiadottjelentéseszerintakibocsátói
oldalszempontjábólMagyarországonalegalacsonyabbavisszaélések
arányaa2013-asadatokalapján.Afogyasztókatvédőszabályozásnak
köszönhetőenavisszaélésekbőlszármazókároknakcsak11százalékát
viseltékazügyfelek.
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1. Bevezetés

A Magyar Nemzeti Bank jegybanktörvényben rögzített 
alapvető feladata, hogy a pénzforgalom zavartalan 
lebonyolítását és az azt támogató fizetési és elszá-
molási rendszerek megbízható és hatékony műkö-
dését elősegítse.Amennyibenagazdaságiszereplők
aköltséghatékony,gyorsésbiztonságoselektronikus
fizetésimódokatajelenleginélisnagyobbmértékben
használnák,afizetésitranzakciókterénjelentőserőfor-
rásoklennénekmegtakaríthatóaktársadalmiszinten,
amikedvezőenhatnaagazdaságversenyképességének
ésnövekedésénekszintjéreis.Ehhezazonbanarravan
szükség,hogyafizetésihelyzetektöbbségébenakész-
pénzmellettlehetőséglegyenazelektronikusfizetési
eszközök egyszerű és biztonságos használatára ala-
csonyésátláthatóköltségekmellett.Emellettelenged-
hetetlen,hogyahazaipénzügyiinfrastruktúrákmagas
szintűszolgáltatássalésajogszabályoknakmegfelelően
támogassákagazdaságiszereplőkáltalkezdeményezett
reálgazdaságiéspénzügyitranzakcióklebonyolítását.
Afizetésiéselszámolásirendszerekfelvigyázásaemiatt
alapvetőjegybankifeladat.Arendszerekmegbízható-
ságának,hatékonyságának,likviditásmenedzselésének,
a rendszerek közötti kapcsolódó szolgáltatásoknak
anyomonkövetéseéselemzéseegykockázatalapú
felvigyázóikeretrendszeralapjántörténik.

Az MNB alapvetően katalizátorként vesz részt a haté-
konyság növelésében: elemzéseket végez, valamint 
aktív koordináció és párbeszéd segítségével igyek-
szik megteremteni azokat a feltételeket, amelyek 
elősegítik, hogy az érintettek a társadalmi érdekek 

 figyelembevételével döntsenek.Azelektronikusfize-
tésieszközökjelenleginélszélesebbkörűhasználatá-
nakszámospozitívhatásalehetahazaigazdaságra.
Növelhetőveleapénzforgalomhatékonysága,csök-
kenthetőkatranzakcióklebonyolításáhozfelhasznált
erőforrások,segíthetiarejtettgazdaságvisszaszorí-
tását,mindezeknekköszönhetőenpedigtámogatja
agazdaságinövekedéstis.UgyanakkorazMNBaka-
talizátori funkciójántúlszabályozzaapénzforgalom
lebonyolítását,ígyMNB-elnökirendeletbenelőírtkö-
vetelményekenkeresztültudjaalakítaniapénzforgalmi
szolgáltatásokpiacát.Arendeletbenésapénzforgalmi
szolgáltatásoknyújtásárólszólótörvénybenszereplő
előírásokbetartásátazMNBellenőrzi.

Ajelentéselsőrészebemutatjaahazaifizetésimódok
használatátésfejlődésitendenciáit,apénzforgalom
hatékonyságának és a pénzforgalmi szolgáltatások
árazásának alakulását, valamint a hazai pénzügyi
infrastruktúrák működésével és azok felvigyázásá-
val kapcsolatos fejleményeket. Emellett foglalkozik
apénzforgalmiellenőrzések tapasztalataival is. Idei
évtőlkezdődőenazelsőrészösszefoglaljaafizetésiés
elszámolásirendszerekelőzőévifejlesztéseinekfon-
toseredményeitis.Ajelentésmásodikrészeahazai
pénzügyiinfrastruktúrákatérintőháromkiemelttémát
tárgyalrészletesen,akapcsolódóhazaiésnemzetközi
szabályozóitevékenységaktuáliskérdéseit,apénzügyi
infrastruktúrák folyamatban lévő, illetve rövidtávon
megvalósulófejlesztéseit,valamintapénzforgalom-
malkapcsolatosbiztonságikérdéseket. 
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2. A hazai fizetési rendszer működése

A pénzforgalom, valamint a pénzügyi infrastruktúrák 
megbízható és hatékony működése elengedhetetlen 
ahhoz, hogy a reálgazdasági és pénzügyi tranzakciók 
megvalósuljanak.Ajegybankivagykereskedelmibanki

számlapénzbentörténőfizetések,valamintazérték-
papírokkalésegyébpénzügyieszközökkelvégrehajtott
tranzakcióklebonyolításáhozolyanközpontirendsze-
rekrevanszükség,amelyekbiztosítjákatranzakciók

1. ábra
A hazai pénzügyi infrastruktúra áttekintő ábrája 
(2015)

Tranzakció típus

átutalás4

fizetési kártyával
belföldön végzett

műveletek

postai
pénzbefizetési

fizetési számlára

CLS-ben
kiegyenlített

devizaügyletek
(forint oldal)

OTC piac

garantált tőzsdei
azonnali piac

garantált tőzsdei
származékos piac

Jelmagyarázat:
pénzmozgás
(bruttó forgalom) pénzmozgás

értékpapírmozgásügyletkötés
(bruttó forgalom)

10 199 mrt Ft5

csoportos
beszedés4

Bankközi klíring 
rendszer (BKR)*

Fizetési kártya
elszámolási rendszerek

Posta Elszámoló
Központ

CLS

KELER Csoport

KELER Csoport

Elszámolás

420
mrd Ft

16 823
mrd Ft1

1,1 mrd Ft2

74 124 mrd Ft3

89 788
mrd Ft

833 657
mrd Ft

2 190
mrd Ft

1 549 mrd Ft

2 190 mrd Ft

nettó
772 mrd Ft

157 190 mrd Ft

851 mrd Ft

195 mrd Ft

bruttó
2 383 mrd Ft

157 190
mrd Ft6

2 601
mrd Ft6

2 763
mrd Ft6

nincs adat

Kiegyenlítés

értékpapír-oldali pénzoldali

MNB
Ügyfélszámla-

vezető
rendszer

  VIBER*
(RTGS)

1 A BKR éjszakai elszámolás során normál rend szerint elszámolt megbízások értéke, melyben a csoportos beszedésen, átutaláson kívül egyéb 
tranzakciók is elszámolódnak
2 A BKR éjszakai elszámolás során sorban maradt megbízások értéke, melyek második körben kerültek kiegyenlítésre
3 A BKR napközbeni elszámolás során  elszámolt megbízások értéke, melyben az ügyfelek által nem papír alapon a számlavezetőikhez benyújtott 
tranzakciók számolódnak el
4 Az on-us tételeket nem tartalmazza
5 A teljes forgalomnak csak a bankközi része kerül elszámolásra a kártyatársasági rendszerekben
6 Ügyletkötés (bruttó forgalom)
*= felvigyázott rendszerek
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elszámolásátéskiegyenlítését.AVIBERazMNBáltal
üzemeltetett valós idejű bruttó kiegyenlítési rend-
szer,amelyelsősorbanarésztvevőkegymásközötti,
valamintügyfeleiknekanagyösszegűés időkritikus
pénz-éstőkepiacitranzakcióinak,illetveakapcsolódó
pénzügyiinfrastruktúrákelszámolásánakkiegyenlíté-
séreszolgál.ABankköziKlíringRendszer(BKR)aGIRO
Zrt.(GIRO)általműködtetetthazaikisösszegű,brut-
tófizetési rendszer,melynekkételszámolásimódja
anapközbeni elszámolás és az éjszakai elszámolás.
AGIROafizetésimegbízásokelszámolásátvégzi,míg

a kiegyenlítés az MNB, mint teljesítő fél feladata.
Abankkártyástranzakciókelszámolásaakártyatársa-
ságok(Visa,MasterCard)nemzetközirendszereiben,
mígapostaifizetésimódokéjellemzőenaPostaEl-
számolóKözpontban(PEK)történik.AKELER-csoport
tagjai,aközpontiértéktár(KELERZrt.)ésaközponti
szerződőfél(KELERKSZFZrt.)értékpapírelszámolásiés
kiegyenlítésiszolgáltatástvégeznek,valamintnyilván-
tartjákahazaikibocsátásúértékpapírokat(1.ábra).Az
MNBfelvigyázóitevékenységeaVIBER,aBKR,aKELER
ésaKELERKSZFműködéséreterjedki.
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2.1. Pénzforgalmi folyamatok 

2.1.1. A FőBB FIZETÉSI MódOK 
FoRgALMáNAK ALAKuLáSA

A korábbi évekhez hasonlóan a 2015. évet is az elekt-
ronikus fizetési módok forgalmának bővülése jelle-
mezte, amely legnagyobb mértékben a fizetési kártyás 
forgalomban mutatkozott meg1(2.ábra).Afizetésikár-
tyásvásárlásokszámánaknövekedéseazévmásodik
felébentöbbmint20százalékvoltazelőzőévazonos
időszakáhozviszonyítva.Azátutalásiforgalomemelke-
dése2százalékkörülivolt,aminekeredményekéntaz
évsoránazátutalásokszámameghaladtaa300millió
darabot.Abeszedésitranzakciókesetébenfolytatódott
akorábbiéveketjellemző2,5százalékkörülibővülés.
Akészpénzfelvételekszámatöbbmint1millióvalcsök-
kent2014-hezképest,azévsoránazilyentranzakciók
számamegközelítettea117milliódarabot.

A fizetési számlával rendelkező ügyfelek számában 
nem történt jelentős változás. A fizetési számlák

esetébenfolytatódottakorábbiéveketjellemzőkis-
mértékű csökkenés, ami feltehetőenelsősorban az
ügyfelek költségracionalizálásának köszönhető. Így
a számlák számának csökkenése jellemzőena több
számlát tulajdonló ügyfelek esetében jelentkezett,
abankkapcsolattalrendelkezőlakosságarányaazMNB
fogyasztóifelmérései2alapjánnemváltozottszámot-
tevően.Azinternetenhozzáférhetőszámlákesetében
akorábbi időszakkalösszhangbanfolyamatosemel-
kedés volt tapasztalható, amelynek következtében
arányukmegközelítettea80százalékot.3 

Az év folyamán jelentősen, közel 25 százalékkal bő-
vült az internetes fizetési kártya elfogadóhelyek szá-
ma.Afizetésikártyákvalamivelkevesebbmint9milli-
ósszámanemváltozottazévfolyamán,ezzelszemben
afizikaikereskedőielfogadóhelyekszáma(82,5ezer)
2015-benközel9százalékkalnőttazelőzőévhezké-
pest,ésazelfogadóhelyekenüzemelőPOS-terminálok
(101ezer)esetébenis7százalékotmeghaladónöveke-
désmutatkozott.Akiskereskedelmiüzletekteljesszá-
mához4viszonyítvaakártyásfizikaielfogadóhelyekszá-
mátnézveszinténszámottevőemelkedéstörtént,míg
2010-benazüzletek37százalékábanlehetettkártyával
fizetni,addig2014végéreezazarány53százalékra
nőtt.Legdinamikusabbanazinterneteselfogadóhelyek
számaemelkedett,2015végénmintegynegyedével
többilyenelfogadóhelyvolt,mintegyévvelkorábban,
ezazonbantovábbra iscsakazösszeselfogadóhely
9százalékátteszikki.

A legnépszerűbb elektronikus fizetési mód, a fize-
tési kártyás vásárlások forgalma a korábbi éveknél 
is nagyobb mértékben nőtt (3.ábra).2015második
félévébenakártyásvásárlásokforgalmaminddarab-
számban,mindértékbenmeghaladtaa20százalékot
azelőzőévazonosidőszakáhozviszonyítva.Azévfo-
lyamánlebonyolítottközel430millióvásárlásitranz-
akcióösszértéketöbbmint3200milliárdforintvolt,
amiközel7500forintostranzakciónkéntiátlagértéket

1A részletes pénzforgalmi statisztikákat az MNB honlapján elérhető Pénzforgalmi táblakészlet tartalmazza: https://www.mnb.hu/statisztika/
statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/xiv-penzforgalmi-adatok/penzforgalmi-tablakeszlet

2IlyésTamás–VargaLóránt:Mutasdmivel fizetsz,megmondomkivagy–Apénzforgalmiszokásokatbefolyásolószociodemográfiaitényezők.
HitelintézetiSzemle,14.évf.2.szám,2015.június,26-61.o.

3A2015. végénelkészült „Fizessünk internetbankonkeresztül” címűkisfilmaz internetbankonkeresztül történő fizetésmenetéről tájékoztat:
https://www.youtube.com/watch?v=o4-GubRR4YI&nohtml5=False

4Forrás:KSH:http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okk016.html

2. ábra
A fizetési számlához kapcsolódó főbb fizetési műveletek 
forgalma
(2010–2015)
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https://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/xiv-penzforgalmi-adatok/penzforgalmi-tablakeszlet
https://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-informaciok/adatok-idosorok/xiv-penzforgalmi-adatok/penzforgalmi-tablakeszlet
https://www.youtube.com/watch?v=o4-GubRR4YI&nohtml5=False
http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_okk016.html
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jelentett.Avásárlásokonbelülakártyafizikaijelenlétét
nemigénylő,elsősorbanazinternetenlebonyolított
tranzakciókszámanőtttöbbmint34százalékkal,ami
közelkétszereseafizikaielfogadóhelyekentapasztalha-
tóforgalombővülésnek.Azinterneteselfogadóhelyek
forgalmaazonbanateljesfizetésikártyásvásárlásifor-
galomhozképesttovábbraisalacsony,darabszámban
5,5százalék,értékbenpedig8,5százalék feletti.Az
MNBakibővítettPénzforgalmitáblakészletbenmár
akártyatípusokszerintispublikálforgalmiadatokat,
melyekalapjánmindatranzakciókszámát,mindaz
értékükettekintveavásárlásokközel85százalékatör-
ténikbetétikártyákhasználatával.

A fizetési kártyás készpénzfelvételek számában cse-
kély mértékű, értékében ennél kissé nagyobb növe-
kedés jelentkezett (3.ábra).Afizetésikártyáskész-
pénzfelvételek számának korábbi éveket jellemző
csökkenéseután2015-bencsekélymértékűnövekedés
mutatkozott,mígafelvettkészpénzértékéttekintve7
százalékosemelkedésfigyelhetőmeg.Ennekköszön-
hetőentovábbnőttafizetésikártyáskészpénzfelvételi
tranzakciókátlagértékeis,amelyígyelértea63ezer
forintot.Akészpénzfelvételiforgalomugyanakkorje-
lentősen eltérő az egyes készpénzfelvételi módok
esetében.Az ilyen jellegűtranzakcióktöbbmint96

százalékátkitevő,alakosságáltalleginkábbhasznált
ATM-eskészpénzfelvételekesetébenatranzakciókát-
lagértéke59ezerforintvoltazévfolyamán,szemben
azelsősorbanavállalatiszektorrajellemzőbankfióki
POS-termináloskészpénzfelvételekkel,melyekátlag-
értékeközel185ezerforintvolt.

A fizetési kártyák területén az elmúlt évben a legjelen-
tősebb változást az egyszerűbb, gyorsabb, kényelme-
sebb fizetést lehetővé tevő érintőkártyás technológia 
elterjedése jelentette (4.ábra). Számottevőenbővült
azérintésesfizetésttámogatópénzforgalmiinfrastruk-
túra,azérintőkártyákszámaközel30százalékkal,az
érintésesfizetéstlehetővétevőPOS-terminálokszáma
pedigközel38százalékkalnőtt.Ennekköszönhetően
márazösszeskártya53,6százaléka,mígazösszesPOS-
terminál62,5százalékavoltalkalmas2015végénazúj
technológiátalkalmazófizetésekre.Bárazérintőkár-
tyákakorábbiaknálsokkalgyorsabbéskényelmesebb
fizetéstteszneklehetővé,arányukafizetésikártyásfor-
galombanegyelőreelmaradazinfrastruktúrafejlettsé-
gétől.2015-benintenzívbővüléstörténtazelőzőévhez
képest,ésazérintésesvásárlásiforgalomtöbbmint60
százalékkalemelkedett(62,7százalékvolumenben,59,8
százalékértékben),ígyatranzakciókközelharmada,ér-
tékbenmajdnem18százalékabonyolódikilyenmódon.5 

3. ábra
A hazai kibocsátású fizetési kártyákkal lebonyolított 
tranzakciók éves növekedési üteme (az előző év azonos 
időszakához viszonyítva)
(2010–2015)
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4. ábra
Az érintőkártyás technológia elterjedése a magyarországi 
fizetési kártyás rendszerben 
(2012–2015)
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5A2015.végénelkészült „Fizessünk többszörabankkártyánkkal”címűkisfilmazérintésesbankkártyás fizetésről tájékoztatnépszerűmódon: 
https://www.youtube.com/watch?v=r60hl3dpvKY&nohtml5=False

https://www.youtube.com/watch?v=r60hl3DpvKY&nohtml5=False
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Azérintésestranzakciókátlagértékefele(3600forint)
azösszesvásárlásitranzakcióátlagosértékének,ami
aztjelenti,hogyezekatranzakciókfeltehetőenszámos
készpénzesügyletetiskiválthattak.Azadatokaztmu-
tatják,hogyazügyfelekazérintésestechnológiátnem
csupánazokbanafizetésihelyzetekbenalkalmazzák,
amelyekbeneddig is kártyávalfizettek,hanemako-
rábbikészpénzestranzakciókatiskezdikiváltaniazúj
megoldás.

2.1.2. A pÉNZFORGALOM 
hATÉKONySáGA NEMZETKöZI 
öSSZEhASONLíTáSBAN

2015-ben a magyarországi pénzforgalom hatékonysá-
gát mérő összes mutató értéke emelkedett az előző 
évhez képest (1.táblázat). Azátutalások,avásárlások
elektronikusfizetéseésazelektronikusszámlafizetések
elterjedésétmérőhárommutatómindegyikenöveke-
dett2015-ben.Amagyarfizetésiforgalomazátutalá-
sokGdP-hezmértarányaterénközelít legjobbanaz
európaiszinthez.Amagyarországibankiügyfelekáltal
indított átutalások éves összegemegközelíti a GdP
15-szörösét,szembenazEurópaiUnió17-szeresátlagá-
val.Emutatónövekedésiütememérsékelt,amegelőző
évhezképestvisszafogottemelkedéstjelzett.

A fizetési kártyás vásárlási forgalom bővülésének 
köszönhetően számottevő előrelépés történt a kis-
kereskedelmi vásárlások elektronikus fizetésének 

 arányában.A„vásárlásokelektronikusfizetése”mu-
tató2,6százalékponttalnőtt,köszönhetőenakártyás
vásárlások jelentős, 20 százalékos éves forgalom-
növekedésének.A többmint30százalékoseurópai
átlagazonbanaztmutatja,hogy így ismaradtmég
tereabővülésnek.Afizetésikártyásforgalomelmúlt
évekbentapasztaltegyregyorsulóüteműbővülésének
eredményekéntamutató2012óta5,7százalékpon-
totemelkedett,ami50százalékosnövekedés.Ebben
többekközöttfontosszerepetjátszhatazérintőkártyás
technológiaelterjedéseis.

Az elektronikus számlafizetések alakulásában jelen-
tős mértékű, 8 százalékpontos növekedés történt. 
Aháromvizsgáltmutatóközülaszámlafizetésekese-
tébenvannagyobbelmaradásazeurópaiátlagtól.Ez
elsősorbanacsoportosbeszedésfizetésimódalacsony
használatával,valamintamagyarsajátosságnaktekint-
hető,a lakosságkörébenrendkívülnépszerűpostai
(sárgavagy fehér) csekkesszámlabefizetésimóddal
magyarázható.AMagyarPostaközelmúltbelifejlesz-
tései,elsősorbanapostaicsekkekkártyásfizetésének
kedvezőfeltételekmellettibiztosításajelentősválto-
zástjelentettezenatéren.Apozitívirányúfolyamatok-
nakköszönhetőenaközüzemiésegyébszolgáltatások
számláinakmamárharmadátfizetjükbeelektronikus
útonakorábbiegynegyedhelyett.Akártyásfizetési
forgalombővülésévelésazinnovatívfizetésimódok
elterjedésévelezakedvező irányúfolyamattovább
folytatódhat,sőtakárfokozódhatis.

1. táblázat
A magyarországi pénzforgalom fejlettségét jellemző mutatószámok alakulása uniós összehasonlításban

Mutató Számítás Magyarország Európai
Unió

2012 2013 2014 2015 2014

Átutalások Átutalásokévesösszege/GdP 13,61 13,61 14,41 14,8 17,0

Vásárlásokelektronikus
fizetése

Bankkártyásésegyéb
elektronikusanfizetett
vásárlásokévesösszege/Éves
lakosságifogyasztás

11,8% 13,0% 14,9% 17,5% 30,4%

Közüzemiésegyéb
szolgáltatásokszámláinak
elektronikusfizetése

Csoportosbeszedésekésegyéb
elektronikusszámlafizetések
becsültévesösszege/
Számlafizetésekbecsültéves
összege

23,5% 24,3% 25,4% 33,6% 70%2

Forrás: MNB, EKB
1 Adatszolgáltatói javítások miatt eltérés a korábban publikált adattól.
2 Becsült érték az EU-országok egy főre jutó csoportos beszedési adatai, és a Deutsche Bank (2005) tanulmány alapján
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Azelmúltévekjelentőstechnikaiéstechnológiaiújításokathoztakapénzforgalmiszolgáltatásokterén,különösenaz
egyesfizetésimegoldásoktekintetében.AzMNBkorábbikutatásieredményeibőlazonbanaztűnikki,hogyazújfize-
tésimegoldásokatafogyasztóktöbbségealapvetőenfenntartásokkalkezeli.Apénzforgalmiszolgáltatásokigénybeve-
vőiakkorkezdikel igazánhasználnia teljesen,vagyszámukraúj fizetésimegoldásokat,haazokrólaműködésükkel
kapcsolatosankellő információbirtokábajutnak.AzMNBezeknekaz ismereteknekabővítésétcéloztameghárom,
rövidtájékozatókisfilmelkészítésével.

A„Fizessünk többször a bankkártyánkkal!”címűkisfilmtájékoztatástadarról,melyekabankkártya-használatelőnyei,
hogyanigényelhetünkolyanbankkártyát,amelyazutóbbiévekbenmegjelentérintésesfizetésifunkcióvalrendelkezik,
milyenhelyzetekbenéshogyanhasználhatjukérintőkártyánkat.
https://www.youtube.com/watch?v=r60hl3dpvKY&list=PLvWrKQkxKdHvv4dI5phEeL_LduylHICpg&index=13

Azelmúltévektalánlegtöbbpénzforgalmifejlesztéseaközüzemiésegyébszámlákbefizetéséreadkülönbözőlehető-
séget.Ezeketaszámlabefizetésimódokatmutatjabea„Hogyan fizethetjük számláinkat bankkártyával?”címűkisfilm.
https://www.youtube.com/watch?v=ar6uGpB3b9Q&index=14&list=PLvWrKQkxKdHvv4dI5phEeL_LduylHICpg

Pénzügyeinketmárhosszúévekótaintézhetjükelektronikusan,internetbankihozzáférésenkeresztül,azonbankellő
ismerethiányábanmégmindignemteljeskörűenelterjedtahasználata.A„Fizessünk internetbankon keresztül!”című
kisfilmsegítségetnyújtazinternetbankimegoldásonkeresztültörténőfizetés,illetvelépéseinekmegismeréséhez.
https://www.youtube.com/watch?v=o4-GubRR4YI&list=PLvWrKQkxKdHvv4dI5phEeL_LduylHICpg&index=15

1. keretes írás
Kisfilmek a pénzforgalomról

2.1.3. A LAKOSSáGI pÉNZFORGALMI 
SZOLGáLTATáSOK áRAZáSáNAK ÉS 
AZ üGyFELEK díjTERhELÉSÉNEK 
ALAKuLáSA

Az ügyfelek átlagos díjterhelése lényegében nem 
változott az elmúlt két évben, amelyben az alacsony 
inflációs környezet jelentős szerepet játszott (5.ábra). 
AzMNBpénzforgalmiárazásimonitoring rendszere
2012-tőlkövetiapénzforgalmiszolgáltatások lakos-
sági árazását. 2013-ban jelentős díjnövekedés volt
megfigyelhető,míg2014-benahavikétszeriingyenes
készpénzfelvételnekköszönhetőenazügyfelekáltal
érzékeltdíjterhelésjelentősencsökkent.Arészletes
adatokalapjánmegállapítható,hogy2014második
felétőlazárazásstabilanalakult,aszolgáltatóktöbb-
ségenemváltoztatottdíjain,mígazonintézmények,
amelyekemeltékadíjakat,jellemzőenazinflációmér-
tékéhezigazították.Azügyfelekátlagosdíjterhelése
2016elejénhavi1650forintvolt,amijelentősennem
térela2015évvégiszinttől.

A pénzforgalmi szolgáltatások közül 2015-ben a kész-
pénzfelvételi díjak kismértékben tovább emelkedtek, 
azonban az emelkedés elmarad az elmúlt évek jelen-
tős árváltozásaitól. A részletes pénzforgalmi árazási

monitoring rendszer többhazai és nemzetközi kész-
pénzfelvételimódotkülönböztetmeg.Arendszerből

5. ábra
A lakossági ügyfelek átlagos havi
(2012 október – 2016 június)
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Nyugdíjas
Diák
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Átlagon felüli jövedelem

Az MNB pénzforgalmi árazási monitoring rendszere 2015 elején kibő-
vítésre került, az adattartalom tekintetében és a pénzforgalmi szolgál-
tatók által jelentett számlacsomagok számát nézve. A korábban 
jelentett számlacsomagokat vizsgálva megállapítható, hogy a pénz-
forgalmi költségek a módszertani váltáskor jelentősen nem módosul-
tak, a két idősor eltérése teljes egészében az eltérő számbavételnek 
köszönhető.

https://www.youtube.com/watch?v=r60hl3DpvKY&list=PLvWrKQkxKDHvv4DI5phEeL_LDuylHICpg&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=ar6uGpB3b9Q&index=14&list=PLvWrKQkxKDHvv4DI5phEeL_LDuylHICpg
https://www.youtube.com/watch?v=o4-GubRR4YI&list=PLvWrKQkxKDHvv4DI5phEeL_LDuylHICpg&index=15
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származó eredmények alapjánmegállapítható, hogy
azügyfelekdíjterhelésekismértékbenmagasabbako-
rábbi2014-eseredményekhezképest(6.és7.ábra).
Mindemellettazingyeneskészpénzfelvételinyilatkoza-
totnemtevőszemélyekkészpénzfelvételiköltségeito-
vábbraismagasakapénzforgalmiszolgáltatásokközött.
Afizetésikártyaévesköltségeistabilakmaradtakazel-
múltévben,azonbanakülönbözőfizetésikártyatípusok
közöttjelentősszóródásfigyelhetőmeg.Aszámlaveze-
tésidíjakátlagosszintje2015-bennemtérellényegesen 

2014-től. Ezzel szembenazátutalási költségeknélaz
ügyfelekteljeskörérebecsültpénzforgalmiköltségek
csökkentek.Ennekfőoka,hogyafentebbemlítettvál-
tozásoknakköszönhetőenaMNBmárolyanszámlák
díjterhelésétiskövetnitudja,amelyeketapénzfogalmi
szolgáltatókmárnemértékesítenek.Eszámlákközött
jelentősszámbanfordulnakelőolyanszámlacsomagok,
amelyekalacsonyabbdíjterhelésselrendelkeztekvagy
eleve ingyenesekvoltak, ígya tranzakciós illetékbe-
vezetésétkövetődíjemelkedéskevésbéérintetteőket.

6. ábra
Egy ügyfélre jutó átlagos pénzforgalmi költségek 
szolgáltatások szerint
(2012 november – 2016 március)
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Készpénzfelvétel ingyenességi nyilatkozat nélkül 
(2014. februártól)
Számlavezetési díj
Átutalás
Rendszeres átutalás
Csoportos beszedés
Készpénz befizetés
Kártyás vásárlás
Kártyadíjak
Készpénzfelvétel (2014. februártól ingyenességi 
nyilatkozattal)

7. ábra
Egy ügyfélre jutó átlagos pénzforgalmi költségek 
szolgáltatások szerint
(2012 december – 2016 február)
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2.2. A pénzügyi infrastruktúrák 2015-ben 
megvalósult fejlesztései 

2.2.1. A FORINT BEvEZETÉSE A CLS-
RENdSZERBE, A MűKödÉS EddIGI 
TAPASZTALATAi

2015. november 16-án a magyar forint a közép-euró-
pai régióból elsőként csatlakozott a CLS által üzemel-
tetett nemzetközi devizakiegyenlítési rendszerhez.6 
EzzelAusztrália,dánia,adél-afrikaiKöztársaság,az
EgyesültÁllamok,azEgyesültKirályság,azeuroövezet,
Hongkong,Izrael,Japán,Kanada,aKoreaiKöztársa-
ság,Mexikó,Norvégia,Svájc,Svédország,Szingapúr
és Új-Zéland pénznemeihez csatlakozvaMagyaror-
szágfizetőeszközeiskiegyenlítésidevizáváváltabban
a rendszerben,amelykockázat-és likviditáskezelési
megoldásaifényébenméltántekinthetőanemzetközi
devizapiacvezetőinfrastruktúrájának.AzMNBésaCLS
által2014januárjábanelindítottcsatlakozásiprojekt
kevesebbmintkétévalatt lezárult,ami jólmutatja
aprojektszervezetésadöntéshozókrendkívülielkö-
telezettségét. A projekt időtartama alatt két ízben,
2014októberébenés2015novemberébenhozotttá-
mogatódöntéstazMNBPénzügyiStabilitásiTanácsa,
illetveaCLSIgazgatótanácsa,melyekmindenesetben
amegelőzőprojektszakaszokelérteredményeialapján
születtek.Acsatlakozáseredményeképpenlehetővé
váltaforintottartalmazódevizaügyletekkiegyenlítési
kockázatánakmagasszínvonalúkezelése,amitovább
növeliahazaibankrendszerstabilitását.AzMNBar-
raszámít,hogyarendszerhasználataazelkövetkező
évekbenfolyamatosannőnifog,ahogyahazaiéskül-
földidevizapiaciszereplőkegyreszélesebbköredönt
úgy,hogyaCLS-kiegyenlítésbecsatornázzaaforint-
ügyleteit.Ajegybankennekmegfelelőentovábbrais
nyomonkövetiahazaiérintettekcsatlakozásitörek-
véseitéseredményeit,továbbáfenntartjaazonelvá-
rását,hogyahazaipiaciszereplőkközülminéltöbben
építsenek ki közvetlen, vagy közvetett kapcsolatot
arendszerrel. 

A forint csatlakozásának köszönhetően a CLS-rendszer 
megoldást kínál a hazai bankok számára olyan piaci 

turbulenciák esetére, melyekben a nemzetközi de-
vizapiacokhoz való hozzáférés nehézségekbe ütkö-
zik. ACLS-csatlakozássalegyolyanújeszközhözjutott
ahazaipiac,melynekjelentőségea2008szeptembe-
rébentapasztaltválsághelyzethezhasonlóesetekben
rendkívül felértékelődhet.Azországnyitottságának
megfelelőenahazaibankokjelentősdevizaforgalmat
bonyolítanak,működésükpedignagybantámaszkodik
akülföldipartnerbankjaiktólmegszerezhetődevizalik-
viditásra.Egyországkockázatibesorolásánakesetleges
romlásaeseténakülföldipartnerekelzárkózhatnakaz
adottországhazaibankjaitól,melyekdevizalikviditási
helyzeteígynagybanromolhat.EgyCLS-szolgáltatást
igénybevevőbanknakilyenkorkevésbé,vagyegyálta-
lánnemokoznagondotadevizakeresleténekkielégí-
tése,hiszenadevizakiegyenlítésikockázatCLSrévén
elérhetőmérséklésebiztosítanászámáraakedvezőbb
kockázatimegítélést.Arendszerhasználatánakelőnye
tehátpiaciturbulenciákesetébenválikegyértelmű-
vé,ugyanakkornyugodtpiacihelyzetbenishatékony-
ságjavulást eredményez, hiszenmultilaterális nettó
kiegyenlítésielvénekköszönhetőencsökkentiabanki
devizaforgalom kiegyenlítéséhez szükséges likvidi-
tásmennyiséget, illetve növeli az adott likviditással
kiegyenlíthető devizaforgalmat, azaz a kereskedési
potenciált.ÖsszességébenaCLSnormálisdevizapiaci
környezetbenhatékony,turbulensdevizapiacikörnye-
zetbenpedignormálisbankiműködéstteszlehetővé,
amelynekfontosságáta2008-astapasztalatokegyér-
telműenalátámasztják.

A CLS által kiegyenlített forintforgalom stabil növeke-
dést mutat a banki részvétel növekedésének köszön-
hetően, ugyanakkor továbbra is jelentős potenciállal 
bír a szolgáltatás, melynek kihasználása nemzetgazda-
sági jelentőségű. 2015.november16-ánegyszűkebb
bankikörkezdteelhasználniazújszolgáltatást,azelső
tapasztalatokalapjánpedigkijelenthetjük,hogyabiz-
tonságiésüzemeltetésielvárásoknakmaradéktalanul
megfelelakialakítottinfrastrukturálisegyüttműködés,
és készen áll további piaci szereplők integrálására. 

6Lsd.:BallaGergelyPatrik–PintérCecília:AzMNBésaCLSújeszköztadahazaidevizapiackezébe,1.és2.rész: 
http://www.mnb.hu/letoltes/balla-gergely-patrik-pinter-cecilia-az-mnb-es-a-cls-uj-eszkozt-ad-a-hazai-devizapiac-kezebe.pdf 
http://www.mnb.hu/letoltes/balla-gergely-patrik-pinter-cecilia-az-mnb-es-a-cls-uj-eszkozt-ad-a-hazai-devizapiac-kezebe-2-resz.pdf

http://www.mnb.hu/letoltes/balla-gergely-patrik-pinter-cecilia-az-mnb-es-a-cls-uj-eszkozt-ad-a-hazai-devizapiac-kezebe.pdf
http://www.mnb.hu/letoltes/balla-gergely-patrik-pinter-cecilia-az-mnb-es-a-cls-uj-eszkozt-ad-a-hazai-devizapiac-kezebe-2-resz.pdf
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2015.november16.és2016.március31.közöttnapon-
taátlagosan336,6milliódollárnyiforintügyletegyen-
lítődöttkiaCLS-ben,alegforgalmasabbnaponpedig
a kiegyenlített bruttó volumen elérte a 850,9millió
dollárt(8.ábra).Anettósításihatásátlagosértéke67
százalékvoltabemutatottidőszakban,vagyisabruttó
pozícióknakátlagosancsupán33százalékátkellettfe-
deznivalósforintlikviditással.Amultilaterálisnettósí-
táselvébőladódóanezazarányszámisnövekednifog,
ahogyapiaciszereplőkrendszerbelilefedettségenő,
ennekmegfelelőena rendszerbenmárbent lévőpi-
aciszereplőknekisérdekük,hogypartnereiketaCLS-
szolgáltatás igénybevételére ösztönözzék. A piaci és
jegybankiösztönzőkeredőjeként tehát azMNBarra
számít,hogymáraközeljövőbennövekednifogaCLS-
benkiegyenlítettforintforgalom.

2.2.2. A BKR NApKöZBENI 
ELSZáMOLáS CIKLuSSűRíTÉSÉNEK 
hATáSA 

A BKR napközbeni elszámolási ciklusainak kétszeresére 
történő sűrítésével és az üzemidő meghosszabbításá-
val 2015 szeptemberétől az ügyfelek számára is érzé-
kelhető módon tovább gyorsult a hazai pénzforgalom. 
AzMNBszabályozói,fejlesztői,felvigyázóiéstulajdonosi
szerepébenisapénzforgalomfolyamatosfejlesztésé-
retörekszik.Anapközbeniátutalásbevezetéseótaaz
MNBnyomonkövetteazújrendszerműködésétésaz
abbanteljesülőtranzakciókténylegesátfutásiidejét.Az
elvégzettelemzésekaztmutatták,hogybárajogszabá-
lyielőírásokszerintmaximum4óraállrendelkezésre
azátutalásokteljesítésére,anapi5elszámolásiciklus

eseténazátutalásokatátlagosan2óraalattírtákjóvá
akedvezményezettekfizetésiszámláin.Ugyanakkoreb-
bőlazidőbőltöbbmintegyóráttöltöttelegymegbízás
azelszámolásravárva.Ezentapasztalatokatfelhasznál-
va,valamintfigyelembevéve,hogyazMNBmáranap-
közbeniátutalásbevezetésekorisjeleztekésőbbicik-
lusszámnövelőelképzeléseit,2015.szeptember7-étől
továbbgyorsultakazátutalások.Afejlesztésmegvaló-
sításánakköszönhetőenaBKRnapközbenielszámolási
ciklusainakszámaazeddigi5-ről10-renőtt,ígyórán-
kénttörténikmegazátutalásokelszámolásaarend-
szerben(9.ábra).Azelszámolásiciklusoksűrítésével
arendszerüzemideje ismódosult.Azelsőciklusegy
órávalkorábbiindulásatöbbnyirealakosságszámára
jelentkedvezőváltozást,mivelazelőzőnapizárásután
beadottátutalásimegbízásokelőbbteljesülnek.ABKR
üzemidőfélórávaltörténődélutánimeghosszabbítá-
saelsősorbanavállalatokszámárahordozelőnyöket,
pénzügyeikteljesítéséretöbbidőthagyva.Növekszik
abeérkezőjóváírásokbólnaponbelüllebonyolíthatóto-
vábbifizetésekszámais,melysegítiavállalatiszektor
gazdálkodásánakhatékonyságát.Mindemellettcsökken-
hetavárakozásafizetésmegtörténtétkövetőügyletek
esetében(pl.adásvétel,áruátvétel),ígyazátutalással
történőfizetéstöbbesetbenkedvezőalternatívátje-
lenthetakészpénzfizetésselszemben.

Az elszámolási ciklusok sűrítése zökkenőmentesen 
történt, hatásai a pénzforgalomra kedvező változást 
jelentenek. Akorábbikétciklusközöttivárakozássaltelt
egyórásholtidőmegszűntetésrekerült,mivelagyakor-
latbanazátutalásokgyorsabban,márakáregyóraalatt
eljuthatnakakedvezményezettekhez.Aciklussűrítés-
sel a rendszer teljesítménye nem változott, a határ-
időkazonbanszorosabbaklettek.Ezavárakozásoknak
megfelelőenkapacitásproblémátnemokozott,illetve
arendszerlikviditásátissegítette,mivelaciklussűrítés

8. ábra
A CLS-rendszerben kiegyenlített napi bruttó 
forintforgalom, illetve az ehhez kapcsolódóan vIBER-ben 
kiegyenlített nettó forintforgalom (uSd)
(2015 november 17 – 2016 március)
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9. ábra
Az elszámolási ciklusok a BKR napközbeni rendszerében 
2015. szeptember 7-től
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eredményekéntaciklusoktételszámaésértékelényegé-
benmegfeleződött(10.ábra),ígyaforgalomnapközbeni
eloszlásakiegyenlítettebbévált.Azelsőciklusegyórával
korábbrakerült,éstovábbraismegmaradtalegnagyobb
tételszámúciklusnak,mivelekkorszámoljákelazelőző
üzletinapvégeután indított, túlnyomótöbbségében
lakosságiátutalásokat.Aforgalomnagyrészeértékben
változatlanul az utolsó ciklusokban koncentrálódik,
azonbanazegyesciklusokforgalmiértékénekjelentős
csökkenésemiatt,kevesebb likviditástkellbiztosítani
adottrésztvevőknekaciklusokteljesítéséhez.Ígyazel-
számolásiéskiegyenlítésikockázat–melyabbóladódik,
hogyamagasabbforgalmúciklusokhoznapvégefelé
aforrásszerzésnehezebblehet,amennyibenarésztvevő
nemmegfelelőenterveztemegazadottnapilikviditás
szükségletét–isjelentősenlecsökkent.

2.2.3. A pApíRALApú áTuTALáSOK 
áTTERELÉSE A NApKöZBENI 
ELSZáMoLáSBA

2016. január 1-jétől a hitelintézetekbe papír alapon 
benyújtott összes, bankközi elszámolást igénylő fo-
rint átutalás a BKR napközbeni elszámolási rendsze-
rében kerül feldolgozásra.Anapközbenielszámolás
2012-bentörténtbevezetésétkövetőenapapíralapú
átutalásitranzakciók,abeszedésjellegűműveletek,

ésaMagyarÁllamkincstárátutalásaimaradhattakaz
éjszakai elszámolásban. 2015-ben újabb lépés tör-
téntabbaazirányba,hogyazéjszakaielszámolásból
minden tranzakcióátterelődjönagyorsabb,korsze-
rűbbszabványalapjánműködőnapközbenirendszer-
be.Akincstáriátutalásokmellett jelenlegmárcsak
abeszedésjellegűműveletekelszámolásatörténikaz
éjszakairendszerben.Fontosazonban,hogybárapa-
píralapon benyújtott tranzakciók elszámolása már
egygyorsabbrendszerbentörténik,ajogszabályban
meghatározottnégyórásteljesítésihatáridőtovább-
ra iscsakazelektronikusanbenyújtottátutalásokra
vonatkozik.ABKRrésztvevőiahatáridőtmegelőzve
elkezdtékátterelniazátutalásitranzakcióikatanapköz-
benirendszerbe(11.ábra),ígyamegadotthatáridőig
néhányvéletlenszerűkivételtőleltekintvelényegében
mindenhitelintézetelvégezteazárirányítást.Azátállás
körülbelülhaviszinten800ezertranzakciónapközbe-
nirendszerbetörténőátvezetését jelentette,amely
nagyjábólanapközbenirendszeregynapiforgalmának
felelmeg.

2.2.4. KELER CSOpORT új 
SZoLgáLTATáSAi

2015-ben is több új szolgáltatást vezetett be, illet-
ve tett széles körben elérhetővé a KELER Csoport, 
így többek között a befektetési jegyek elszámolása, 
a jelentési kötelezettségek teljesítésének támoga-
tása, a LEI-kódok kiadása és a nemzetközi szolgál-
tatásnyújtás terén volt aktív.AKELERCsoportmind
belföldi,mindpedignemzetköziszolgáltatásaiterén
hangsúlytfektetaszolgáltatásiszintjavításáraésaz
iparágitrendekkövetésére.Ahazaipiacszámáranyúj-
tottújszolgáltatásaiközülkiemelendőa2014végén
bevezetettWARP,melyanyíltvégűbefektetésijegyek

10. ábra
A napközbeni elszámolás tételszámának (felső ábra) és 
értékének (alsó ábra) ciklusonkénti megoszlása havi 
bontásban
(2015)
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11. ábra
Az éjszakai elszámolás átutalás jellegű tételszámának 
alakulása havi bontásban
(2015)
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forgalmazásában és elszámolásában nyújt támoga-
tást,valamintakereskedésiadatokközvetítéséreki-
alakítottszolgáltatás(TR),melyegyeseurópaiuniós
rendeletekbenelőírtjelentésikötelezettségekteljesí-
tésébensegítiazérintetteket.Ezutóbbiszolgáltatás
2016-banalkalmassáválta648/2012számúeurópai
uniósrendeletben(EMIR)7előírt,derivatívügyletekkel
kapcsolatosjelentésikötelezettségteljesítéséntúlaz
1227/2011számúeurópaiuniósrendeletben(REMIT)
foglalt,energiapiacinagykereskedelmitőzsdeiügyle-
tekjelentésénektámogatásárais.Mindezekmellett
ajelentésikötelezettségekteljesítéséhezszükségesin-
tézményazonosítókódok(LEI)igénylését2015soránis
közvetítőkéntsegítetteatársaság.Anemzetköziszol-
gáltatásnyújtásterénaKELERCsoportévtizedesmű-
ködésitapasztalataira,illetveazeurópaiszabályozási
ésinfrastrukturálistörekvésekversenynövelőhatására
alapozvatörténtekfejlesztések.AKELERKSZFtöbbde-
vizássáalakítottaelszámolásirendszerét,felkészülve
arra,haújonnanmegszerzettügyfeleiaforintonésaz
eurónkívülangolfontban,vagyamerikaidollárbanis
igénybekívánjákvenniszolgáltatásait.Erreazértvolt
szükség,mertaKELERKSZF-általánosklíringtagiszol-
gáltatóként-amagyarárampiacmellettmárjelenlegis
nyújtszolgáltatásokatazosztrák,német,francia,cseh,
szlovák,szerb,holland,belgaésangolenergiatőzsdék
egyesügyfeleiszámára.

2.2.5. A MAGyAR NEMZETI BANK 
MEGváSáROLTA BudApESTI 
ÉRTÉKTőZSdE TöBBSÉGI 
TuLAjdONRÉSZÉT

2015 végén a Magyar Nemzeti Bank többségi tulaj-
donrészt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdében, így az 
ország legfontosabb pénzügyi infrastruktúrái jelenleg 
a jegybank irányítása alatt állnak.8 2015.november
20-ánadásvételiszerződéstkötöttazMNBaBudapesti
Értéktőzsdében68,8százalékosössztulajdonnalren-
delkezőosztrákCEESEGAG-val ésOesterreichische
Kontrollbank AG-val, amelynek eredményeképpen
a jegybank tulajdoni részesedése 75,75 százalékra
növekedettatőzsdében. AzMNBazzalacéllalszer-
zettminősítetttöbbségetatársaságban,hogyfejlessze
ahazaitőzsdétésújpiacoknyitásávalésújkibocsátók
bevonásávalmegfelelőméretű,hatékonyanműködő

tőkepiacotalakítsonki.Ezatőzsdeitranszparencián
keresztülhozzájárulahazaipénzügyirendszerszerke-
zetifejlődéséhez,ésbiztosíthatja,hogyabankhitelek
mellettatőkepiaci forrásbevonás lehetősége isegy
mainálegészségesebbaránybanlegyenjelenahazai
piacon.ABÉTmegújultintézményistratégiájaújszol-
gáltatásokbevezetésétirányozzaelő,illetvehangsúlyt
fektetaglobáliskapcsolatrendszererősítéséreésaz
érintett piaci szereplőkkel való együttműködésre.

2.2.6. pOSTAI FEjLESZTÉSEK 2015-öS 
EREdMÉNyEI

A rendelkezésre álló adatok megerősítették a várako-
zásokat, miszerint a Magyar posta és a Magyar posta 
Csoport által a pénzforgalmi szolgáltatások terén az 
elmúlt években megvalósított fejlesztések segítik 
a szolgáltatói számlák elektronikus úton történő 
kifizetésének elterjedését.9Hazánkbanaközüzemi
ésegyébrendszeresszámláktöbbségéttovábbrais
apostai pénzforgalmi szolgáltatásokhasználatával,
a készpénz-átutalási megbízások (sárga csekk) és
apostaiszámla-befizetésimegbízások(fehércsekk)
igénybevételével egyenlítik ki. 2015-ben aMagyar
Postán keresztül 215 millió darab sárga és fehér
csekketfizettekbeazügyfelekösszesen2190milli-
árdforintértékben.Ebbőlelektronikusúton,fizetési
kártyahasználatával,vásárlási tranzakciónakminő-
sülőenapostahelyiújtelepítésűPOS-terminálokon
keresztül10,3milliódarab,összesen97milliárdforint
értékű,máskorszerűcsatornákon(pl.mobilappliká-
ció,csekkbefizetőautomata)keresztül650ezerdarab,
összesentöbbmint6,5milliárdforintértékűsárgaés
fehércsekkbefizetésérekerültsor2015-ben.AMa-
gyarPostaCsoporthoztartozódíjnetZrt.szolgáltatá-
sánkeresztülelektronikusanbemutatottközüzemiés
egyébszámlákközül2015-ben1,8milliódarabszámla,
összesen16,1milliárdforintértékbenkerültbefizetés-
reazottelérhetőfizetésilehetőségekvalamelyikével.
Figyelembevéveazonban,hogyaPOS-terminálokon
keresztülfizetésikártyávalvásárlásitranzakciónakmi-
nősülőentörténőfizetésre2015közepétőlvancsak
lehetőség,2016évbena2015évinélvárhatóanmég
nagyobbmértékbenjárulmajdhozzáaMagyarPosta
aszolgáltatóiszámlákelektronikusútontörténőkifi-
zetésénekelterjedéséhez.

7AEurópaiParlamentésaTanács648/2012/EUrendelete(2012.július4.)atőzsdénkívüliszármaztatottügyletekről,aközpontiszerződőfelekről
ésakereskedésiadattárakról

8  http://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/ismet-nemzeti-tulajdonban-a-magyar-tozsde  
http://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/megkezdte-munkajat-a-nemzeti-tulajdonba-kerult-tozsde-uj-vezetese

9Forrás:https://www.posta.hu/aktualitasok/Bejottek_a_csekkfejlesztesekéshttps://www.posta.hu/aktualitasok/Egyre_tobben_dijneteznek

http://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/ismet-nemzeti-tulajdonban-a-magyar-tozsde
http://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/megkezdte-munkajat-a-nemzeti-tulajdonba-kerult-tozsde-uj-vezetese
https://www.posta.hu/aktualitasok/Bejottek_a_csekkfejlesztesek
https://www.posta.hu/aktualitasok/Egyre_tobben_dijneteznek
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2.3. A pénzügyi infrastruktúrák működése

2015-ben a felvigyázott rendszerek forgalmának érté-
ke és tételszáma az előző évhez viszonyítva átlagosan 
10 százalékkal csökkent, összességében a forgalom az 
éves hazai Gdp 44,48–szorosát tette ki (2. táblázat). 
2015-benaBKRésaKELERKSZFrealizáltforgalom-
növekedést, aVIBERésaKELEResetébenazonban
forgalomcsökkenéstörtént. ABKR-forgalomértékeés
darabszáma2015-benelérteaszolgáltatáselindulása
ótarealizáltlegmagasabbértéket.Atranzakciósvolu-
men3,5százalékosnövekedéseösszhangbanvanare-
álgazdaságbővülésiütemével.Azegyediátutalások
darabszámánaknövekedésétkétszeresenmeghaladta
acsoportostranzakciókbővülése,miveladevizahite-
lekkivezetésekövetkeztébentöbbcsoportosbeszedés
tudottteljesülni,illetveamunkabérjellegűkifizetések
növekedésemiattacsoportosátutalásokszámaisbő-
vült.2015-bennőttaKELERKSZFösszesítettforgalma
(6százalékkal),alegnagyobbbővülésaszármaztatott
piacokkapcsánnyújtottelszámolásiszolgáltatásokese-
tébenvoltmegfigyelhető.Aforgalomösszértékének
visszaeséseaVIBER-ben(5,6százalék)ésaKELER-ben
(38százalék)isfőkéntazMNB-kötvénykivezetésemi-
attazMNBáltal kibocsátottértékpapír tranzakciók
csökkenésének a következménye. Mindemellett a
KELER forgalmát illetően a dVP-alapon benyújtott
tranzakciók,illetveazFoP-ügyletekszámaésértékeis
csökkent.AVIBER-tranzakciókértékénekcsökkenésé-
velellentétesenatételszám5,7százalékkalnövekedett,

melynekhátterébennagyrésztazügyféltételek,akét-
hetes,illetveháromhónaposbetétek,valamintacik-
lussűrítésmiattiBKRnapközbenielszámoláshozkap-
csolódótranzakcióknövekedéseáll.

A felvigyázott rendszerek 2015-ben is a korábbi évek-
hez hasonlóan magas megbízhatósággal üzemeltek, 
hatékonyan és biztonságosan támogatva a pénz és tő-
kepiacok működését.AzMNBfelvigyázókéntapénz-
ügyiinfrastruktúrákkockázatikitettségétfolyamato-
sannyomonköveti.Ennekkeretébena szolgáltatás
ellátásánakkockázatát,azelszámolásiéskiegyenlítési
kockázatot,akapcsolódórendszerkockázatot,illetve
ahatékonyműködéstbefolyásolóegyébszempontok
alakulásátvizsgálja,értékeliéselemzi.Azértékelési
módszertanbaazújnemzetközialapelvekben lefek-
tetettelvárásokisbeépültek.

2.3.1. A pÉNZüGyI 
INFRASTRuKTúRáK SZOLGáLTATáS 
ELLáTáSáNAK KoCKáZATA

A fizetési rendszerekben 2015-ben sok jelentős fejlesz-
tés valósult meg, melyek a rendszerek hatékonyságát 
növelve nem eredményezték a működési kockázat nö-
vekedését.AVIBERésaBKRrendelkezésreállásaelőző
évhezképestjavult,aKELERésKELERKSZFesetében
kismértékben romlott. A felvigyázott rendszerekben

2. táblázat
A hazai fizetési rendszerek forgalmának és résztvevői körének alakulása
(2014–2015)

Felvigyázottrendszerek darabszám 
(ezerdb)

Érték 
(ezermilliárdforint)

GdParány Résztvevők 
(2015)

2014 2015 2014 2015 2014 2015 Közvetlen Közvetett

VIBER 1392,0 1472,0 1322,60 1248,4 41,47 37,00 46 114

BKR éjszakai
elszámolás

158288,0 160492,0 16,80 16,8 0,53 0,49 38 158

napközbeni
elszámolás

155326,0 173847,0 66,35 74,1 2,08 2,20 38 158

KELER 747,2 538,0 253,40 156,2 7,95 4,63 273 n.a

KELERKSZF 1533,5 1689,7 5,00 5,3 0,16 0,16 106 n.a
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összességébenaműködésikockázatkismértékbennőtt,
főkéntazincidensekszámánakemelkedése,azügyfelek
általisérzékelhetőincidenseksúlyossága,illetveanö-
vekvőszámúüzemidőhosszabbításokmiatt.

A ViBER 2015-ben a korábbi évekhez hasonlóan ma-
gas megbízhatósággal üzemelt, 2014-hez képest kis-
mértékben csökkent a szolgáltatás ellátásának koc-
kázata. Ahaviteljesszolgáltatásrendelkezésreállási
mutatóértékeazelőzőévektőleltérőenegyhónap-
bansemesettanemzetköziéshazaifelvigyázóigya-
korlatbanelváráskéntrögzített99,7százalékalá(12.
ábra).2014-hezképestateljesszolgáltatáskiesések

számanemváltozott,azonbanazegyediincidensidők
ésígyazokösszesítettincidensidejemajdnemötödére
csökkent10.2015-benkétincidensokozottjelentősebb
szolgáltatáskiesést.Azegyikesetbenszerverleállás
miatt 27 percig nem működött a VIBER, melynek
következtében a szolgáltatás reggel később indult
el.Amásik incidens soránugyanaVIBERközponti
számlavezetőrendszerébenakiegyenlítésfolyamatos
volt,azonbanaválaszüzeneteketarésztvevőknekés
akapcsolódórendszereknek11percignemküldteki.
Arendszerüzemeltetőkrészletesjelentéstkészítettek,
melybenlevontákazincidensektanulságait–főként
azincidenseketkövetőrendszerellenőrzésekrevonat-
kozóan–ésennekkeretébenfeladatokattűztekkian-
nakérdekében,hogyhasonlóhelyzetmégegyszerne
forduljonelő.

A BKR éjszakai és a napközbeni elszámolás egész év-
ben megbízhatóan üzemelt, ugyanakkor 2015-ben 
a szolgáltatás ellátásának kockázata kismértékben 
megnőtt. A BKRmindkét elszámolási rendszere az
évközbenmegvalósítottteljesítménynövelőinforma-
tikaiberuházásoknakköszönhetőennagygyorsasággal
ésmegfelelőhatékonysággaldolgoztafelatételeket.
Előzőévhezképestcsökkentazincidensekszáma,me-
lyeketaGIROszakszerűenésrövidhatáridőveljavított.
A2015-benbekövetkezettkétincidensnek–melyek
közülazegyikazéjszakai,amásikanappalielszámo-
lástérintette–szolgáltatásiszintetcsökkentőhatása
egyáltalánnem,vagycsekélymértékűvolt(13.ábra).

10Összességében2015-ben152perccelcsökkentateljesszolgáltatáskiesésösszesítettincidensideje.Azincidensekkezdeteéselhárításaközötti
időiscsökkent2014-hezképest,aleghosszabbkiesés27percesvoltamegelőzőév163percesleghosszabbincidensidejéhezképest.

12. ábra
A vIBER teljes szolgáltatás rendelkezésre állási mutató havi alakulása (bal oldali ábra), illetve adott hónapban a teljes 
szolgáltatás kiesések előfordulása és hossza percben kifejezve (jobb oldali ábra)
(2013–2015)
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13. ábra
Az éjszakai és napközbeni elszámolást érintő incidensek 
hatása a rendelkezésre állásra
(2013–2015)
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Aciklussűrítésnemnöveltemegaműködésikocká-
zatot,mivel2015szeptembereótaegyincidenssem
történt.

A KELER-szolgáltatás ellátásának kockázata kismér-
tékben emelkedett a korábbi évekhez képest, ugyan-
akkor továbbra is magas ügyfél rendelkezésre állás 
mellett üzemelt. AKELERszolgáltatásainakügyfélren-
delkezésreállása2014-hezképestromlott,tavalynégy
hónapbannemtudtateljesíteniazelvárt99,9száza-
lékosszintet(14.ábra).Ennekoka,hogy2014-hezké-
pestkismértékbenemelkedettazüzletitevékenységet
támogatóinformatikairendszereketérintőhosszabb
időtartamúincidensekszáma.Ezeketazincidenseket
aKELERszakszerűen,rövidhatáridőmellettjavította.
MindemellettaKELERszámosolyanintézkedéstho-
zott,amivelajövőbenmegelőzhetiazelhárítottmeg-
hibásodásokismételtkialakulását.Akivitelezéssorán
felmerültnehézségekmiatt2016-ratolódottszámla-
vezetőrendszercseretöbbjelenleghasználtrendszer
kiváltásával várhatóan hozzájárulmajd a széttagolt
KELERinformatikaiarchitektúraösszhangjánaknöve-
léséhez.

A KELER KSZF üzleti tevékenységeinek rendelkezésre 
állása kismértékben csökkent az előző évekhez ké-
pest, ezzel egyidejűleg az ügyfelek számára tovább-
ra is magas szolgáltatás ellátási szintet  biztosított. 

AKELERésaKELERKSZFközöttkiszervezésimegálla-
podásvanérvényben,melynekértelmébenaközponti
szerződőfélszolgáltatásainakellátásáhozszükségesin-
formatikaiinfrastruktúraüzemletetésétaKELERbizto-
sítja.EbbőlkifolyólagaKELERinformatikairendszerét
érintőincidensek2014-hezviszonyítottmagasabbszá-
maésidőtartamaaKELERKSZFüzletitevékenységét
isérintette,melynekeredményekéntnégyhónapban
nemtudtateljesíteniazelvárt99,96százalékosren-
delkezésreállásiszintet(15.ábra).

A fizetési rendszerekben a tranzakciók elszámolásá-
nak és kiegyenlítésének átfutási ideje 2015-ben az 
előző évhez képest gyorsabb lett és továbbra is meg-
felelt a rendszerrel szemben támasztott hatékonysági 
elvárásoknak.Afizetésimegbízásokteljesítésiidejé-
nekegyikfontosrésze,hogyaVIBERmennyiidőalatt
bonyolítjaleatranzakciókat.AVIBER-tranzakciókátfu-
tásiidejének méréseaSWIFT-üzenetekidőbélyegein11 
alapul.2015-benamérésmárabankköziésügyfélté-
telekmellettahitelkeretmódosításokraésarésztve-
vőklekérdezéseire,parancsaira(pl.tranzakciótörlé-
se)iskiterjedt.Elegendőfedezetrendelkezésreállása
eseténabankköziésügyféltranzakciókteljesítésére,
azértékpapírügyletekpénzoldalikiegyenlítésére,vala-
mintaBKRnapközbenielszámolásfedezetbekérésére
átlagosan15másodpercenbelülsorkerült.Ahitelke-
retmódosításokelvégzésénekennélhosszabbvoltaz

14. ábra
KELER központi értéktár rendelkezésre állása 
(2013–2015)
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15. ábra
KELER KSZF központi szerződő fél rendelkezésre állása 
(2013–2015)
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11AmódszeraSWIFT-enazMNB-beérkezőegyeditranzakcióidőbélyegeésennekatranzakciónakaVIBER-benvalóteljesítésétkövetőenaválasz-
üzenetSWIFT-envalókiküldésének–melyateljesítéstigazolja–időbélyegeközöttelteltidőtméri.

12Egyciklusátlagosteljesítésiidejeazutolsótranzakcióadottciklusratörténőbefogadásátólazeredményekbankirendelkezésreállásáigterjed
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időigénye(4perc),mivelazMNBügyfélszámlavezető
rendszerénekfedezetértékelésimoduljaisbekapcso-
lódikafolyamatba.AVIBER-résztvevőklekérdezéseire
aválaszátlagosan17másodpercenbelülérkezettmeg,
melyhezhasonló időigényűa törlésekelvégzése is.
ABKRnapközbenielszámolásában2015-bena10cik-
lusbevezetésétkövetőenegyciklusátlagosteljesítési12 
ideje30százalékkal7percrecsökkentazelőzőidőszak-
hozképest(16.ábra).Ajelentősgyorsuláshátterében
azáll,hogyazinformatikairendszerbenvégrehajtott
változtatásokbóleredőenazelszámolásforgalmirend-
szerteljesítményemegnövekedett13továbbáaz,hogy
aciklussűrítéstkövetőenegyciklusbanlényegesenke-
vesebbtranzakciókerülelszámolásra.Azelszámolási
folyamatminden szakaszában csökkenésfigyelhető
meg2015-ben.Azadottciklusrabefogadotttételek
VIBER-ben való teljesítéséhez14 szükséges fedezeti
összegek meghatározása a legnagyobb tételszámú
ciklusban semhaladtamegamásfélpercet, amely
félpercesjavulástjelent2014-hezviszonyítva. Afede-
zetbeszedéstkövetőenaBKR-résztvevőknélaciklus
elszámolásához kapcsolódóeredmények többmint
félperccelkorábbanálltakrendelkezésre,mindemel-
lettalegnagyobbtételszámúciklusbansemhaladta
mega16percet.Mindezenszakaszokidőszükséglete
természetesenfüggazadottciklustételszámától is.
Amaximálisteljesítésiidőmégalegnagyobbtételszá-
múciklusesetébeniscsakcsekélymértékbenhaladta
mega30percet.

2.3.2. ELSZáMOLáSI ÉS 
KIEGyENLíTÉSI KOCKáZAT A vIBER-
BEN ÉS A BKR-BEN

A vIBER- és BKR-rendszerek likviditására alapvetően 
azonos tényezők hatnak, így az abban bekövetkező 
változás mindkét rendszert és azok résztvevőit egy-
aránt érinti.AVIBERésaBKRközvetlenrésztvevői
köre nagymértékben megegyezik, ugyanis a BKR-
elszámolásokkiegyenlítéseaVIBER-bentörténikmeg
arésztvevőkMNB-nélvezetettfizetésiszámláin.En-
nekkövetkeztébenafizetésiforgalomlebonyolítására
arésztvevőkmindkétrendszerbenugyanaztalikvidi-
tásthasználják:arendelkezésükreállószámlaegyenle-
get,valamintazMNBjavárazároltértékpapír-állomá-
nyukellenébenkapottnapközbenihitelkeretet.

2.3.2.1. A vIBER- és BKR-résztvevők 
likviditását befolyásoló tényezők hatása 

Az MNB átalakuló eszköztárához a pénzügyi in fra-
strúk túrák résztvevői gyorsan és megfelelő módon 
alkalmazkodtak, így a likviditás elegendő mértékű 
volt mind rendszer, mind pedig egyedi banki szinten 
a fizetési tranzakciók teljesítésére, aminek köszön-
hetően az elszámolási és kiegyenlítési kockázat sem 
növekedett meg a fizetési rendszerekben.Afizetési
rendszer résztvevők likviditásának alakulását több
eseménybefolyásolta2015-ben,ígypéldáulazMNB
Önfinanszírozásiprogramjánakkeretébenvégrehajtott
eszköztár-átalakítás,kamatfolyosó-módosítás, illetve
afix,mindenVIBER-résztvevőrekötelezőenérvényes
2százalékostartalékrátabevezetése,aBKRnapközbeni
többszörielszámolásciklusainaksűrítése,ésaforint
CLS-hez való csatlakozása.AzMNBÖnfinanszírozási
programjánakfolytatásaként2015.szeptember23-án
módosultajegybankieszköztár,ígyakorábbikéthetes
betéthelyettazúj,háromhónaposlejáratúbetétlett
azMNB irányadóeszköze.Mindemellett a kéthetes
betétállományértékét1000milliárdforintbanmaxi-
malizáltaazMNB.Aháromhónaposbetétakéthetes
betéthezhasonlóannemtartozikazelfogadhatójegy-
bankifedezetekkörébe,ígytovábbrasemhasználha-
tó fel pénzforgalmi célra. AzMNB Önfinanszírozási
programkeretében2015.december1-jévelminden
résztvevőreegységesenkötelezőenbevezetésrekerült
fix2százalékostartalékrátaazteredményezte,hogy

16. ábra
A BKR napközbeni elszámolási folyamat időszükséglete 
a ciklussűrítést követően
(2015)

Fedezeti öszzeg
meghatározása

Fedezeti összeg
VIBER-ben való

könyvelése

Eredmények
rendelkezésre

állása

egy ciklus átlagos teljesítési ideje: 7 perc
(melyből egyéb köztes elszámolási idő: 1,5 perc) 

0,6 perc 1,6 perc 3,3 perc

13Egyciklusbanakorábbi1milliótételhelyettmár3milliótételttudnakelszámolni.
14ABKRelszámolásakkortekinthetőteljesítettnek,haarésztvevőktartozik forgalma lekönyvelődikazMNB-nélvezetett fizetésiszámlájukon.
Ennekakönyvelésnekazalapjaafedezetiösszeg,amelymeghatározza,hogyadottciklusbanegyrésztvevőnekaforgalmautánmennyivelter-
helikmegafizetésiszámláját.EnnekafedezetiösszegnekkelllikviditáskéntrendelkezésreállniaarésztvevőkVIBERszámláján
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arésztvevőkátlagosanalacsonyabbszámlaegyenleget
tartanakazMNB-nélvezetettpénzforgalmiszámláikon.
Ennekellensúlyozásáraahitelkeretkéntfelhasználható
zároltértékpapír-állományukértékeemelkedett.Ezen
alkalmazkodásifolyamatnakahatására2015.évvégé-
igfolyamatosannövekedettapotenciálislikviditás15,
annakszintje2015másodikfelébenmármeghaladta
a VIBER-forgalmat16. A potenciális likviditási szintet
alejáróháromhónapos,illetveamégrendszerbenlévő
kéthetesbetétekhetentetovábbnövelhetik,haazokat
megújításukhelyettjegybankifedezetkéntelhelyezett
eszközbehelyezikel.  Aháromhónapos, illetvekét-
hetesbetétállományisrészearésztvevőmérlegében
lévőeszközállománynak,azonbanezazállománynem
azonnal,naponbelülfordíthatóátpotenciálislikviditás-
sá,hanemcsaklejáratkor,ígyanaponbelüljelentkező
likviditásiigénytnemtudjafedezni.Arésztvevőkpo-
tenciálislikviditásszintjekiegészítvearendszerszinten
lekötöttbetétekállományával2015folyamánstabilan
10–11000milliárdforintkörülalakult(17.ábra).

A fizetési rendszer résztvevők 2015-ben folyamatosan 
növelték az értékpapír-fedezeteiket, így a pénzforga- lom számára rendelkezésre álló fedezet növekedett 

az előző évhez képest (18.ábra).Azértékpapír-zárolás
növekedésekülönösena2015.szeptemberieszköztár-
módosítástkövetőenvoltjelentős,amikorakéthetes
betétbőlfelszabadulólikviditásjelentősrészétállam-
papírbacsatornáztákátaszereplők.Azállamkötvény
fedezetekenbelülirészarányaígyazéveleji48száza-
lékról72százalékranőtt2015decemberére(19.jobb
oldaliábra).Azároltfedezetenbelülapénzforgalmi
célra felhasználható hitelkeret részaránya 2015 év
folyamánvégigegyfixsávban,53–63százalékközött
mozgott17(19.baloldaliábra),azárolásoknakköszön-
hetőenahitelkeretnagyságaa2015éveleji1000mil-
liárdrólévvégéremintegy1500milliárdforintranöve-
kedett,melyelegendőmértékűvoltaVIBER-forgalom
lebonyolításához(18.ábra).

A napközbeni elszámolásban a ciklusok sűrítése kö-
vetkeztében a forgalom napon belüli hatékonyabb, 
kiegyenlítettebb eloszlása révén tovább csökkent az 
elszámolási kockázat. Anapközbenielszámolásterhe-
lésiforgalma2015-bena10ciklusbevezetéséigatel-
jes,adottpillanatbanarendszerbenrendelkezésreálló
likviditásnaktovábbraisátlagosan2-4százalékáttet-
teki.Aciklussűrítéshatásáraazonbanarendszerben 

15PénzforgalmiszempontbólpotenciálislikviditásaVIBER-rendszertagMNB-nélvezetettpénzforgalmiszámlájánlévőszámlaegyenleg,ajegyban-
ki kedvezményezettséggel zárolt értékpapírok ellenében kapott napközbeni hitelkeret, valamint a hitelintézetmérlegében szereplő egyéb,
opcionálisanzároltathatóértékpapírokösszessége.

162015decemberéreközel4000milliárdforintranőttazaddicionálisanzároltathatóértékpapírokállományaabankrendszerszintjén
17Azároltértékpapír-állománynagyrészetovábbraiskülönbözőkihelyezettjegybankihitelek(pl.NHP)fedezetétképezi

18. ábra
Az Nhp és a jegybanki eszköztár változásának hatása 
a pénzforgalom számára felhasználható fedezetekre 
(2013–2015)
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17. ábra
A vIBER-tagok számlaegyenlegének és likviditásának, 
potenciális likviditásának, forgalmának, valamint 
a rendszer maximális hitelkeret-kihasználtságának 
(MhKK) alakulása
(2013–2015)
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rendelkezésreállólikviditásmégbőségesebbnekbizo-
nyult–főkéntazutolsóciklusokjelentősértékcsökkené-
sénekeredményeképp–,így2015szeptemberétőlezaz
arányátlagosan2százalékaláesett.2015-benazelőző
évekhezhasonlóanaterhelés/likviditásarányleginkább
azadófizetésinapokon,valamintazévvégitradicioná-
lisanmagasabbforgalmúidőszakokidejénnövekedett
meg.Aciklussűrítéstmegelőzőenazarány10-18szá-
zalékkal,aztkövetőenazonbanmárcsak6százalékkal
haladtamegazátlagot.Egyedüladecemberiidőszakban
–melyahavivolumentekintetébenabszolútcsúcsot18 
jelentett–kerültaterhelésekarányaateljeslikviditáshoz
képestazelőzőévhezhasonlóan16százalékközelébe.

2.3.2.2. A vIBER- és BKR-résztvevők 
likviditáskezelése 

A fizetési rendszer résztvevők aktív és hatékony 
likviditásmenedzselése, így a kimenő tételek tel-
jesítéséhez szükséges likviditás napon belüli meg-
felelő allokálása továbbra is fontos az elszámolási 
és kiegyenlítési kockázat csökkentése érdekében. 
Arésztvevőkegyedi likviditáskezelési stratégiájától
ésmérlegfőösszegétől,amérlegükbenszereplőjegy-
bankképes értékpapír-állománytól, illetve a kötele-
zőtartalékrátamértékétől is függ,milyenarányban

támaszkodnakszámlaegyenlegükre,illetvehitelkere-
tükreafizetésiforgalmukteljesítésesorán.

A rendelkezésre álló számlaegyenleget a tartalékrá-
ta mértéke befolyásolja, így a szabadon választott 
tartalékráta eltörlése következtében a fizetési for-
galom lebonyolításához a résztvevők megemelték 
hitelkeretüket. Afix2százalékostartalékrátabeve-
zetéseelőtt2015-benafizetésirendszerrésztvevők
egy része likviditáskezelése javítására a szabadon
választható kötelező tartalékráta rendszerbenma-
gasabb(jellemzően4-5százalékos)tartalékrátátvá-
lasztott,ígynövelvemegszámlaegyenlegét.Mindez
általábankétfélerésztvevőikörrevoltjellemző,akik-
nek forgalma a mérlegfőösszegéhez képest nagy,
vagyakikhitelkeretüketegyáltalánnem,vagynem
gyakran használják19. 2015 decemberétől a köte-
lezően előírt 2 százalékos tartalékráta hatására az
előzőlegmagasabbtartalékrátátválasztórésztvevők
átlagosanalacsonyabbszámlaegyenlegettartanakaz
MNB-nélvezetettpénzforgalmiszámláikon.Mivelaz
MNBaszámlaegyenlegtartalékkötelezettségenfelüli
részérenemfizetkamatot,ígyatúltartalékolásvesz-
teségeteredményezneesetükben.Alecsökkenttarta-
lékráta-szint11résztvevőtérintett,melyektöbbsége
azalkalmazkodásrészekéntmegemeltehitelkeretét,

19. ábra
A zárolt értékpapír-állomány alakulása és összetételének megoszlása (jobb oldali ábra), valamint a pénzforgalmi célra 
fordítható hitelkeret-állomány aránya a teljes zárolt  értékpapír-fedezethez képest (bal oldali ábra) (2013–2015)
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1831milliótranzakciókerültelszámolásraarendszerben.
192015-ben3 résztvevő választott a korábbiakhoz képestmagasabb tartalékrátát –mindegyikükanagyobb forgalmat lebonyolító résztvevők
csoportjábatartozott.



AHAZAIFIZETÉSIRENdSZERMűKÖdÉSE

Fizetési rendszer jelentés • 2016. jÚniUs 31

melyhezkapcsolódóana2015.decemberinapköz-
benihitelkeret-zárolásokszámaismegnőttakorábbi
hónapokhozképest.

A teljes bankrendszer szintjén 2015-ben a maxi-
mális hitelkeret-kihasználtság (MhKK)20 a korábbi 
időszakhoz képest nem változott jelentősen, azon-
ban a rendszer résztvevők hitelkeretüket likvidi-
tásmenedzsmentjükben az előző évhez képest ak-
tívabban és hosszabb ideig használták. AzMHKK
rendszerszintentovábbra isalacsonynaktekinthető
(6-16százalék),melyelőzőévhezképestmégkismér-
tékben(2százalékkal)csökkentis(17.ábra).Egyedi
bankiszintenazMHKKértéketovábbraisnagyszórást
mutat,általábananagyforgalmatlebonyolítóbankok
viszonylagmagasMHKK-valműködnek.Amígazonban
alegnagyobbforgalmú3résztvevőesetébenévesát-
lagban45-66százalékközöttiMHKK-értékettalálunk,
addigarésztvevőktöbbmintafeleegyáltalánnem
vagy csak ritkán használja hitelkeretét. 2015-ben
anaponbelülfelhasználthitelkeretátlagosértéke11
százalékkal,mintegy26milliárdforinttalnövekedett
azelőzőévhezviszonyítva.AzMHKKmellettfontosin-
formációtnyújtabankoklikviditásihelyzetérőlannak
vizsgálata,hogyahitelkeretüketmilyenmértékbenés
milyenhosszanhasználjákfelarésztvevők.Ahitelke-
retet2015-benátlagosanközel20perccelhosszabb
ideigvettékigénybearésztvevőklikviditásukbizto-
sításához.Jellemzőenalegnagyobbforgalmú,illetve
amérlegfőösszegükhözképestmagasabbforgalmat
lebonyolítórésztvevőkaVIBER-üzemidő10-40száza-
lékábanaktívanhasználjákhitelkeretüket.Ezazarány
minimálismértékbennövekedettcsak2014-hezké-
pest,ígyajegybankieszköztárváltozásaésanövek-
vőNHP-kihelyezésesetükbennemokozottjelentős
változástahitelkerethasználatban.A90százalékos
hitelkeret kihasználtság – amely kifeszített likvidi-
tásmenedzsmentre utalhat, és emiatt amagasabb
elszámolásiéskiegyenlítésikockázatra–naponbelül
átlagosancsak3-12percigfordultelőahitelkeretü-
ketaktívanhasználóbankokesetében,melyazelőző
évhezhasonlónagyságrendű.Azaktívabbhitelkeret
használatelsősorbanahazaibankokra21jellemző,elő-
zőévhezképestközülüköten6-16százalékkalhosz-
szabbanvettékigénybehitelkeretüket.Afióktelepek22 
esetébenazaktívhasználókkörébennemtörténtvál-
tozás,hasonlómértékbenhasználtákahitelkeretüket,

mintelőzőévben.Anapközbenihitelkeretetarészt-
vevőkegynapravetítveátlagosandélután13:30-ig,
illetve17:00-tólaVIBER-zárásáighasználtákaktívan
azelmúltévben.Adélutániórákbanafelhasználás
mértékefokozatosancsökkent,majdazügyfélüzem-
időzárásátmegelőzően16:00-tólismétmegnőttaz
aktivitás, főkéntazutolsóórábanmindencsoport-
ban.Ekkoranapvégizárópozíciókbeállításamellett
mégaBKRnapközbenielszámolásutolsóciklusának
teljesítéséhez is kell likviditást biztosítania a részt-
vevőknek,melyekhezszinténaktívabbanhasználják
ahitelkeretüket.AVIBERnyitásátkövetőegyórában
főkéntafióktelepekhasználjáknagyobbmértékben
a hitelkeretüket, ezt követően napközben 15:00-ig

ahasználatahazaibankoknálnagyobb.Mindemel-
lettafióktelepeknaponbelülihitelkerethasználata
kiegyenlítettebb.(20.ábra)

2015-ben előző évhez képest növekedett azon esetek 
száma, amikor a hitelkeretüket használó bankok O/N 
fedezett hitel igénybevételére kényszerültek vIBER-
záráskor, és e hitelfelvételek összege is jelentősen 
növekedett.AVIBER-résztvevőnekmérlegelniekell,
hogy a napközbeni ingyenes overdraft hitelét fenn
kívánja-etartaniaVIBER-zárástkövetőenis.Ameny-
nyibenigen,akkorautomatikusanO/Nfedezetthitelt
kapazMNB-től.Ezadöntés lehettudatosés lehet

20. ábra
A napközbeni hitelkeret használat napon belüli alakulása 
a vIBER-résztvevők társasági formája szerinti bontásban
(2015)
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20Ahitelkeret-kihasználtságaztméri,mekkorarészéthasználjafelegybankahitelkeretének.Anaponbelüli legalacsonyabbszámlaegyenleget
viszonyítjaarendelkezésreállóhitelkerethez,ígyezegypillanatfelvételnekszámít.

21AhazaibankalattértjükaVIBER-résztvevőbankokatésaszakosítotthitelintézeteket.
22VIBER-résztvevőEU-sésEU-nkívülifióktelepeketvettünkebbeakategóriába.
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23Korábbana jegybanki alapkamat+/- 100bázispont jelentettea kamatfolyosó széleit.A2015 szeptemberi eszköztár-átalakítást követőenez
aszimmetrikuslett,ígyannakalsósávja125bp,felsősávja75bpszéleslett.2016márciusábanazalapkamatmellettismétváltozottakamatfo-
lyosószerkezeteis.Akamatfolyosóalsósávjamaradt125bp,felsősávjaazonbanakorábbi75-ről25bp-racsökkent.Aváltoztatásokkövetkez-
tébenazegynaposovernightbetétikamatnegatívlett,ajegybankáltalnyújtottegynaposhitelkamataszinténcsökkent,lényegesenolcsóvá
téveazegynaposhiteleszközt.

kényszerszülte,amennyibenanapközbenfelhasznált
hitelkeretétszándékaellenérenemtudjavisszafizetni.
Mindemellett2015-bena kamatfolyosószerkezetének
változása23ishozzájárulhatottazO/Nhitelfelvételek
számosságának,valamintértékéneknövekedéséhez.
AváltozásolcsóbbátetteazMNBáltalnyújtottegyna-
posO/Nhiteleszközt.2015-bentöbbmint2,5szeresé-
renövekedettazO/Nfedezetthitelfelvételekszáma,
mígértéke22százalékkalemelkedett.Ahitelfelvételek
kétharmadáraelőzőévhezhasonlóanhónapvégefelé
kerülsor,illetveanagyobbfizetésiforgalmatgenerá-
lóadófizetésinapokon2015-benjelentősenátalakult
azO/Nfedezetthiteltigénylőkköre,ígyalegnagyobb
forgalmú10résztvevőközülistöbbenveszikigénybe
előzőévhezképest.Alegnagyobbforgalmúrésztve-
vőkesetében2015-benazelőzőévhezképestötszö-
rösérenövekedettahitelfelvételükértéke,ugyanakkor
ahitelfelvételekátlagosértékecsak10,76százalékkal
emelkedettesetükben.

Az augusztusi vIBER-üzemidő hosszabbítása miatt 
a tételidőzítések átmeneti későbbre tolódása tapasz-
talható.Arésztvevőktételidőzítésimagatartásarend-
szeresenlekövetiajelentősebblikviditásmenedzsmen-
tetérintőváltozásokat.Tételidőzítés szempontjából

az egyik legfontosabb változást 2015-ben a VIBER-
üzemidőaugusztusimódosítása jelentette.Areggel
8óraihelyett1órávalkorábbi,7órainyitásraváltott
arendszer,emiattenyhekorrekcióérzékelhető.Areg-
gelinyitásváltozásamiattfőképpakorai,10,12és
14órai időpontokeseténérzékelhetőforgalom-kor-
rekció.Adélutániésestiidőpontokeseténazonban
akumuláltforgalmirészaránymárazaugusztustmeg-
előzőszintekenmozog.2015.szeptemberben,aBKR
napközbenielszámolásciklussűrítéshatásáraviszont
anapközbenfelmerülőlikviditásiigényakorábbiakhoz
képestismégjobban„elnyújtva”jelentkezettnapon
belül,emiattaforgalmakidőzítéseiimmáronazösszes
sávottekintveakorábbi,augusztustmegelőzőszintre
álltakvissza(21.ábra).

2.3.2.3. Sorbanállások a vIBER-ben, 
a napközbeni ciklusok közötti, 
likviditáshiányból származó 
tételátgörgetések a BKR-ben

A ViBER-ben 2015-ben a sorbanállások éven belüli el-
oszlása egyenletesnek tekinthető, de a jegybanki esz-
köztár átalakítását követően, az év utolsó harmadá-
ban megnőtt azon napok száma, amikor sorbanállás 
volt és a sorban eltöltött idő is növekedett.Mindez
azonbancsakkismértékbennöveltemegazelszámolá-
siéskiegyenlítésikockázatot,mivelfőkéntahitelkere-
tüketegyáltalánnemmenedzselőrésztvevőkesetében
fordultelő.Egybankáltalindítotttranzakcióún.tel-
jesítésisorbakerüladdig,amígnemállrendelkezésre
ismételegendőfedezetateljesítéshez.Asorbanállás
ténye önmagában nem feltétlenül jelent likviditá-
siproblémát,annakmeglétetermészetesrészeegy
RTGS-rendszerműködésének.Asorbanállásvizsgálata
elsősorbanazegyedibankilikviditáskezelésiszokások
feltárásamiattfontos.2015-benamunkanapoktöbb
mint90százalékábanfordultelősorbanállás,mely30
százalékpontosnövekedéstjelentelőzőévhezképest.
Ezekenanapokonasorbakerülőtételekátlagosan1
óra20percigálltaksorban,deelőfordult–amunkana-
pok2százalékában(6nap)–,hogyennéllényegesen
hosszabb, átlagosan5-7órás sorbanállás is történt
(22.ábra).Arésztvevőkközöttjelentőskülönbségek
vannak a sorbanállás hossza alapján,mely részben
az eltérő likviditásmenedzselési gyakorlatra vezet-
hető vissza. A résztvevődöntésének függvényében 

21. ábra
vIBER-forgalom időzítésének alakulása (meghatározott 
időpillanatig a forgalom hány százaléka teljesült napon 
belül)
(2013–2015)
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addicionálisértékpapírtzároltathat,nagyobbszere-
petszánhatabejövőtételekfinanszírozószerepének,
illetvevállalhatja,hogyatételtovábbraissorbanma-
rad.Ahaviszintengyakransorbanállóbankokközül
amagasabbhitelkeret-kihasználtsággalrendelkezők,
akik aktív likviditásmenedzsmentet folytatnak rövi-
debbideigállnaksorban,napiszintenátlagosan20-
60percet.Akevésbéaktívlikviditásmenedzsmentet
folytatórésztvevők,akikhitelkeretnélkülbonyolítják
leforgalmukathosszabbideig,átlagosan0,5-3,25órá-
igállnaksorban.2015-benegy-egyelszámolásinap
–egyedibankiszinten–extrém7-8órátmeghaladó
sorbanállásokiselőfordultak,melyekarésztvevőktu-
datosdöntéseinekvoltakköszönhetőek.Mivelerészt-
vevőkVIBER-forgalmaalacsony,ahosszúideigtartó
sorbanállásuknemnöveltemegazelszámolásiéski-
egyenlítésikockázatotarendszerben,másrésztvevők
számáraugyanisnemokoztaklikviditásinehézséget.
2015-bennemalakultkikörbetartozásaVIBER-ben.

2015-ben előző évhez képest darabszámban és ér-
tékben is jelentősen növekedtek a ciklusok közötti 
tranzakció-átgörgetések a BKR napközbeni elszámo-
lásban, melyek annak köszönhetően következtek be, 
hogy az érintett bankok késve alkalmazkodtak a cik-
lussűrítésből adódó óránkénti likviditásbiztosításhoz. 
2015-benelőzőévhezviszonyítvaatranzakció-átgörge-
tésekszáma50százalékkal,mígannakértéke28szá-
zalékkalnövekedett.Azösszesátgörgetés75százaléka
–melyazátgörgetésekösszértékének70,8százaléka–  

azonbanazévutolsóharmadábankeletkezett.Ezaz
időszakegybeesikaciklussűrítésselvalamintajegy-
banki eszköztár átalakításával is. Az átgörgetéseket
vizsgálvaazttapasztaltuk,hogyajelentősnövekedésre
kevésbéajegybankieszköztárátalakításavolthatással,
sokkalinkábbannaktudhatóbe,hogyazérintettrészt-
vevőknemalkalmazkodtakmégmegfelelőenaciklus-
sűrítésbőladódóóránkéntilikviditásbiztosításhoz.A10
ciklusbevezetésétkövetőenakétciklusközöttiátgör-
getéssemvezetmégazúgynevezettnégyórásszabály
sérüléséhez,ígyarésztvevőkjobbanalkalmazzáklikvi-
ditásmenedzsmentjükben24.Ugyanaháromcikluson
keresztültörténőátgörgetésekcsakaciklussűrítéstkö-
vetőenfordultakelő,azonbanatranzakciókbefogadási
időpontjátólfüggőenezekesetébenmársérülhetett
a4órásszabály(23.ábra).Aciklusokközöttiátgörge-
tésekben13bankvoltérintett,azonban5bankhoz
kapcsolódottazösszeátgörgetés77százaléka.Ezen
bankoktöbbségeaddicionálisértékpapír-zárolássalel
tudtavolnakerülniazátgörgetést,ígyesetükbenegy-
értelműenlikviditásmenedzselésihibatörtént25,annak
ellenére,hogy2015szeptemberétőlafix2százalékos
tartalékrátabevezetésétkövetőenaktívabbanfigyelik
éshasználjákahitelkeretüket.Ténylegeslikviditáshi-
ányazösszesátgörgetésből18esetébenjelentkezett.
Amennyibenazérintettrésztvevőkazalacsonyabblik-
viditásigénnyeljárónettófedezetiparamétertválasz-
tottákvolna–melyaBKRáltalbiztosítottopcionális
likviditáskönnyítőeszköz–,akkorsemlettvolnameg
akellőlikviditásukazátgörgetéselkerülésére.

22. ábra
A sorbanállással töltött napi átlagos időtartam 
megoszlása
(2015)

1 óra – 3 óra
3 óránál több

15 perc – 1 óra
15 percnél kevesebb

41%

35,2%

12,3%
11,5%

23. ábra
átgörgetések aránya az összes átgörgetéshez viszonyítva 
ciklussűrítés előtt és azt követően 
(2015)

Két ciklust érintő átgörgetés – ciklussűrítés után
Egy ciklust érintő átgörgetés – ciklussűrítés után
Egy ciklust érintő átgörgetés – ciklussűrítés előtt

Három ciklust érintő átgörgetés – ciklussűrítés után

25%

60%

11%
4%

24Azegyciklustérintőátgörgetésekaránya25százalékról60százalékranövekedettésnulláról11százalékraakétciklustérintőekszáma.
25Arésztvevőkabbanazesetben,hafolyamatosanfigyelemmelkísériklikviditásukalakulásátaVIBER-ben,ésúgylátják,hogyaBKRciklustelje-
sítéséheznemrendelkeznekmegfelelőlikviditással,akkorlehetőségükvannapközbenaddicionálisfedezetzárolássalmegnövelniazt.Természe-
tesenehhezmérlegükbenrendelkezniükkellelegendőzároltathatóértékpapírral.
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26deliveryVersusPayment–szállításfizetésellenében(lásdfogalomtár)
27deliveryVersusdelivery–szállításszállításellenében(lásdfogalomtár)
28FreeofPayment–fizetésmentesszállítás(lásdfogalomtár)
29PrinciplesofFinancialMarketInfrastructure
30Határidőstermékekesetébenaméglenemzártpozíciókértéke

2.3.3. ELSZáMOLáSI ÉS KIEGyENLíTÉSI 
KOCKáZAT A KELER-BEN

Az értékpapírügyletek pénzlábának kiegyenlítése to-
vábbra is nagy arányban történik jegybankpénzben, 
ami megfelel a nemzetközi követelményeknek és egy-
ben alacsony kiegyenlítési kockázatot hordoz magá-
ban. AKELERpárosítjaapiaciszereplőkszabályozott
piaconkívülkötöttügyleteit(OTC-ügyletek),valamint
kiegyenlítéstvégezaKELERKSZFáltalelszámoltpiacok
tekintetében.AKELER-nélazértékpapírhozkapcsoló-
dótranzakciókkiegyenlítésetörténhetdvP-26,dvd-27 
ésFoP-28alapon,amelyeksegítségévelaKELERmér-
sékliahitelkockázatát.AKELERmegfelelanemzetkö-
zifelvigyázóikövetelményekettartalmazóún.PFMI29 
elvárásainak,hiszenazFoPnélkülszámítottforgalom
99%-át adó OTC-ügyletek elszámolása dVP-alapon
történik, valamint a tranzakció pénzlábának döntő
többségejegybankpénzbenteljesül(azösszérték96,9
százalékában).Azelőzőekalapjánazértékpapírügy-
letekpénzlábánakkiegyenlítésetovábbraisalacsony
kiegyenlítésikockázatothordozmagában.AKELER-ben
advP-alaponbenyújtott,illetveazFoP-tranzakciókszá-
maésértékeiscsökkent2014-hezképest.

2.3.4. ELSZáMOLáSI ÉS KIEGyENLíTÉSI 
KOCKáZAT A KELER KSZF-BEN

A KELER KSZF által elszámolt piacokon nőtt az össze-
sített forgalom 2015-ben.AKELERKSZFelszámolási
szolgáltatástnyújtaBudapestiÉrtéktőzsdének(BÉT),
az EuroMTS-nek, a Közép-Kelet-Európai Szervezett
Földgázpiac(CEEGEX),ésazFGSZFöldgázszállító-nak,
azegyestőke-,áru-ésgázpiacokhozkapcsolódóan.
2014-hezképestagázpiackivételévelmindenelszá-
moltpiaconforgalomnövekedésvolt.Aforgalombővü-
lésegyüttjárabiztosítékigényeknövekedésévelis,így
aközpontiszerződőfélnettósításaanövekvőforgalom
mellettcsökkenthetiarendszerrésztvevőkkiegyenlítési
kockázatát.Azelszámolásikockázataforgalombővülé-
sévelugyanakkortermészetszerűlegnövekszikis.

Az általános klíringtagként elszámolt piacok forgal-
ma dinamikusan nőtt 2015-ben.AKELERKSZFener-
giapiaciklíringtagkéntnyújtalklíringtagiszolgáltatást
anémetEuropeanCommodityClearingáltalelszámolt
piacokonkereskedhetőazonnali, illetveahatáridős

termékekre.Amiazazonnalipiacokat illeti,aforga-
lombővülés44,94százalék,mígaszármaztatottpiac
forgalma 349,46 százalékkal nőtt 2015-ben az elő-
zőévhezképest.AnövekvőforgalomaKELERKSZF
energiapiacialklíringtagibővülésévelmagyarázható.
Aszármaztatott (határidős)piacikereskedésértéke
közela3,5-szeresérenövekedett–mivelezzelpárhu-
zamosananyitottkötésállomány30értékeisnőtt,ez
növelteaKELERKSZFhitelkockázatát(24.ábra).

A KELER KSZF 2015-ben többször is módosította koc-
kázatkezelési módszertanát. AKELERKSZF-nekaPFMI
ésazEMIRelőírásaiszerintmindenkockázatkezelést
érintődokumentumot,valamintkockázatkezeléstérin-
tőmodelltésmódszertantéventefelülkellvizsgálnia.
Ezafolyamatakorábbiévekhezhasonlóan2015-ben
is megvalósult, az eredményeket minden esetben
bemutattákaKELERKSZFkockázatkezelésibizottsága
részére.

Az év eleji brókercsődök miatt a KELER KSZF által 
elszámolt piacokon mind a nemteljesítések száma, 
mind azok összértéke meghaladta a 2014-es érté-
keket, ugyanakkor a hatékony kockázatkezelési sza-
bályoknak köszönhetően a nemteljesítéseknek nem 

24. ábra
Forgalom a KELER KSZF által elszámolt piacokon 
(2014–2015)
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volt továbbgyűrűző hatása a többi piaci szereplőre. 
AKELERKSZFáltalelszámoltpiacokesetébenalap-
vetőcél,hogyabefogadottügyletekmaradéktalanul
teljesüljenek,melynekérdekébenaközpontiszerződő
félklíringtagságiésgaranciarendszertműködtet.Ha
egyklíringtagnálazesedékességkorvalamilyenoknál
fogvanemállrendelkezésreazügyletkiegyenlítésé-
hezszükségespénzeszközvagyértékpapír,életbelép
aKELERKSZFnemteljesítés-kezelésieljárása.Ennek
soránintézkedikanemteljesítőklíringtagkereskedé-
sijogánakfelfüggesztésérőlésmegkezdiarendelke-
zésére álló biztosítékeszközök elvonását. Az ügylet
jellegéből adódóananemteljesítés lehetpénzügyi,
illetveértékpapíroldaliegyaránt.2015-bentizennégy
alkalommal–összesen1880millióforintértékben– 
történttöbbségébenértékpapíroldalinemteljesítés,
a mulasztásokhoz egy esetben kényszerintézkedés

is társult. A nemteljesítések hét klíringtaghoz kap-
csolódtakésnégypiacotérintettek.Összességében
a nemteljesítések száma 75 százalékkal magasabb
a2014-esévbenmérttől,amelynekokaazelsőne-
gyedévben történt brókercsődökhöz köthető pénz-
ügyinemteljesítések,valamitazévmásodikfelében
tapasztaltértékpapíroldalilikviditáshiánya.A2015.
évi nemteljesített érték 10,3 százalékban haladta
megazelőzőévit,ugyanakkormégígyisjelentősen
alacsonyabb, mint a 2014-et megelőző években.31 
Megállapítható,hogyabrókercsődökokoztamulasz-
tásoknélkül2015-benanemteljesítettérték jelen-
tősenalacsonyabb lettvolna,mintazaztmegelőző
háromévben(25.ábra).MindazonáltalaKELERKSZF
konzervatívkockázatkezelésiszabályainakköszönhe-
tően a pénzügyi nemteljesítések tőkepiaci hatások
nélkül kezelhetők voltak, ígymás piaci szereplőkre 

25. ábra
Nemteljesítések alakulása a KELER KSZF által elszámolt (garantált) piacokon 
(2012–2015)
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312014-benanemteljesítésekösszértéke1703millióforint,2013-ben5353millió,2012-ben4095millióforintvolt.
32ABudapestiÉrtéktőzsdeBÉTaPiacánlehetőségnyílikabefektetőszámárakülföldirészvényekkeltörténőkereskedésre.Akereskedésforintban
zajlik,ígydevizaátváltásiköltségeknélkülbiztosíthozzáféréstszámoseurópainagyvállalatkülföldipénznembenkibocsátottrészvényeihez.

33AzEurópaiParlamentésaTanács909/2014/EU-rendelete(CSdR)értelmébenazátruházhatóértékpapírokkalkereskedésihelyszínekenvégre-
hajtottügyletekesetébenakiegyenlítésidőpontjalegkésőbbakereskedésnapjátkövetőmásodiküzletinap.ArendeletetmegelőzőenaKELER
KSZFáltalelszámoltBÉTrészvényszekcióban,illetveBÉTa-piaconkötöttügyletekkiegyenlítéseazügyletkötéstkövetőharmadiküzletinapon
(T+3szabály)történt.

Ahazaiéskülföldiértékpapírokkalvégzettügyletekkiegyenlítésénekrövidebbhatáridejenembefolyásoltaazelszá-
molásiéskiegyenlítésikockázatotaKELERKSZFáltalelszámoltpiacokon. Összhangbanazeurópaiértékpapír-piacokkal
a2014.október6-ánbevezetettT+2-esszabályértelmébenaBudapestiÉrtéktőzsderészvényszekcióban,valamint
aBÉTapiacon32kötöttazonnaliértékpapírügyletekteljesítése–akorábbiharmadikelszámolásinap(T+3.nap)helyett
–azüzletkötéstkövetőmásodikelszámolásinapon(T+2.nap)történik.33AszabálybevezetésénekhátterébenazEuró-
pai Unió értékpapír elszámolási és kiegyenlítési piac harmonizációs törekvései álltak,melynek részeként nagyobb
hangsúlyt kívánnak fektetni a határon átnyúló értékpapír-ügyletek egyszerűsítésére, valamint fokozni szeretnék az

2. keretes írás
Az elszámolási időszakok rövidülése és a nemteljesítések összefüggése
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342015.február
35AKereskedésPlatformotkorábbanEgyensúlyozóPlatformnaknevezték.
36 Ahavikumuláltnettóvételárfizetésikötelezettségkiegyenlítéséreszolgálóteljesítésiciklusakövetkezőhónapelsőelszámolásinapjávalkezdődik.

Unióterületénműködőközpontiértéktárakközöttipiaciversenyt.Mindemellettazelszámolásiidőszakegységesítése
előfeltételevoltTARGET2-Securities(T2S)páneurópaiértékpapírkiegyenlítésirendszer2015-ösindulásának.Ugyan-
akkoraszabálybevezetésétmegelőzőenfelvetődött,hogyarövidebbelszámolásiidőszaknövelhetiazérintettérték-
papír-ügyletekpartnerkockázatát,mivelarésztvevőknekkevesebbidőállrendelkezéséreazügyletkiegyenlítéséhez
szükségespénzvagyértékpapírbeszerzésére.Azújszabályratörténőátállásidőpontjátmegelőzőésaztkövetőkilenc
hónap kereskedési adatainak elemzése alapján megállapítható, hogy az ügyletkötést követő második elszámolási
napontörténőteljesítésazértékpapír-ügyletekkiegyenlítésétfelgyorsította,ugyanakkor–azMNBelőzetesvárakozá-
saival összhangban – az ügyletek teljesítésére fordítható időszak rövidülése a nemteljesítések számát és értékét
érdembennembefolyásolta.Ennekkövetkeztébenazújszabályhatásáranemnövekedettazinfrastruktúraelszámo-
lásiéskiegyenlítésikockázata.Báramulasztásokszámosságánakésértékénekátlaganövekedett2014.október6-át
követően, az emelkedés oka nemhozható összefüggésbe a szabály bevezetésével,mivel az első jelentősmértékű
nemteljesítés csak az átállást követő4. hónapban34, amikor abrókercsődökbenérintett egyikbrókercég likviditási
problémákéstevékenységiengedélyénekfelfüggesztésemiattnemtudtakiegyenlíteniakötelezettségét(26.ábra).
Bár a brókercsődökhöz köthető események jelentős mértékben hozzájárultak 2014. október 6-át követő időszak
nemteljesítettértékeinekemelkedéséhez,azeseményeknemállnakösszefüggésbenT+2szabálybevezetésével.

Tőzsdei értékpapír-ügyletekmellett a földgázzal és gázszállítási kapacitással kapcsolatos üzletek kötésére használt
KereskedésPlatform35teljesítésiciklusaisrövidebblett2015-ben,amelyazonbanszinténnemeredményezteazelszá-
molásiéskiegyenlítésikockázatnövekedését.AKELERKSZFkockázatkezelésicéllalaKereskedésiPlatformteljesítési
ciklusánakidőtartamát15-ről5napracsökkentette.Ennekértelmébenakorábbi15naptárinaphelyett2015.április
1-jétől5naptárinapállarésztvevőkrendelkezésére,hogyteljesítsékahavikumuláltnettóvételárfizetésikötelezett-
ségüket.36AzintézkedésjelentősmértékbenhozzájárultaKELERKSZFkockázatainakcsökkentéséhez,mivelarövidebb
kiegyenlítésihatáridőrévénhamarabbkerülhetmegállapításraarésztvevőkfizetésképtelensége,melynekkövetkez-
tébenrövidebbidőnbelülmegakadályozható,hogyafizetésképtelentagoktovábbiügyleteketköthessenek.Ugyanak-
kor a teljesítési ciklus időtartamának csökkentése – a tőzsdei értékpapír-ügyletekhez hasonlóan – hozzájárulhat
aKereskedésiPlatformonkötöttügyletekpartnerkockázatánakemelkedéséhez,mivelkorábbana15naposkiegyen-
lítésiciklusalkalmazásaarésztvevőkszámáranagyobbteretbiztosítottalikviditásiszükségletelőteremtésére,ezáltal
segítvea vevőipozícióban lévő tagok likviditástervezését. 2015-benaKereskedésiPlatformesetébennem történt
nemteljesítés,vagyisateljesítésiciklusidőtartamánakcsökkentésenememelteaplatformonkötöttügyletekelszá-
molásiéskiegyenlítésikockázatát.

26. ábra
Nemteljesített értékpapír ügyletek számának és értékének alakulása a T+2 szabály bevezetését megelőzően  
és azt követően
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A T+2 szabály bevezetésének időpontját megelőző és azt 
követő 9 hónap nemteljesített eseteinek száma
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továbbgyűrűzőhatásanemvolt,aközpontiszerződő
feletveszteségnemérte.Agáz-ésenergiapiaconnem
fordultelőnemteljesítés.

2015-ben három alkalommal történt azonnali klíring, 
amelyekből a svájci jegybank határozata miatt kiala-
kult magas árfolyam-volatilitás miatt napon belül két 
esetben került sor az intézkedésre.AKELERKSZFva-
lós időbenkapottügyletkötésekésajánlatokadatait
felhasználvatechnikaiárakatszámolmindeneszközre.
Avalósidejűtechnikaiárakképzése,valamintavalós
idejűpozícióvezetésésértékeléslehetővéteszi,hogy
egyelőremeghatározottárelmozduláseseténaKELER
KSZFkockázatkezelésicéllalesetiárkülönbözetelszá-
molást–azonnaliklíringet–végezzen,csökkentveez-
zelanemteljesítésekbekövetkezésénekvalószínűségét.
2015-benháromeszközesetébenalkalmazottazonnali
klíringet.Január15-énasvájcifrankárfolyamplafon-
jánakváratlaneltörlésemiatthatáridőspénzügyipia-
conaCHF/HUFésEUR/CHFlejáratokárainemvoltak
összhangbanapiaciárral,ezérta számítottelméleti
határidősárakalapjánazonnali klíringelrendelésére
kerültsor.MindemellettazEUR/USdesetében2015.
augusztus 20-hoz kapcsolódó hosszú hétvégemiatt
aBudapestiÉrtéktőzsdénabázisárakazaugusztus19-i
záróállapotottükrözték,viszontanemzetköziesemé-
nyek37miattjelentősváltozástörténtahosszúhétvége
során,ígyazaugusztus24-iárakjelentőseneltértekaz
augusztus 19-én rögzítettől. Ennek köszönhetően az
EUR/USd-benazárváltozásátlépteaklíringhatárt,ezért
2015.augusztus24-énazonnaliklíringrekerültsor.

Az előző évhez képest 2015-ben emelkedett a tőkepia-
cokon a kereskedési limitek megsértése miatt kivetett 
kiegészítő pénzügyi fedezetek száma, ugyanakkor biz-
tosítékpótlék kivetésére – hasonlóan a 2014-es évhez 
– nem került sor.Agarantálttőkepiacokonaklíringtagi
fizetésképtelenségbőlfakadóelszámolásiéskiegyenlí-
tésikockázatkezeléséretöbbfélemechanizmuskerült
kialakításra.Szükségeseténakárarésztvevőklíringjoga
isfelfüggesztésrekerülhet,kevésbészélsőségesesetben
pedigaklíringtagotkiegészítőpénzügyifedezetképzésre
ésbiztosítékpótlékbefizetésérekötelezhetik.Atőkepi-
aconaklíringtagsághozszükségestőkekövetelménynek

valóelégtelenmegfelelésmiatt2015-bennemkerült
sorbiztosítékpótlékkivetésére.Mindazonáltal2015-ben
nyolcalkalommalkerültsorkiegészítőpénzügyifedezet
kivetésére,amelyjelentősenmeghaladjaa2014-benta-
pasztaltháromesetet.Akivetettfedezetekbőlhateset
atőzsdeiderivatívpiachoz,kétesettőzsdeiazonnalipi-
acrészvényszekcióhozkapcsolódott.Azintézkedésekre
túlnyomótöbbségébenarésztvevőkpiacipozícióslimit
ésegyeditőkepozíciólimitmegsértésemiattvoltszük-
ség.382015-benatőkepiacokonszámottevőmértékben
emelkedettanemteljesítésekszáma2014-hezképest,
ugyanakkoramegnövekedettkockázatoknemindokolták
ismételtnemteljesítésmiattkiegészítőpénzügyifede-
zetkivetését.Akiegészítőpénzügyifedezetekésbizto-
sítékpótlékokelhelyezéséremindenesetbensorkerült.

A gázpiacokon az elszámolási és kiegyenlítési koc-
kázat 2015-ben csökkent az előző évhez képest. 
Aközpontiszerződőfélnekagázpiacokonagarantált
tőkepiacokhozhasonlóan lehetőségevankiegészítő
pénzügyifedezetésbiztosítékpótlékkivetésére,vagy
arésztvevőklíringjogánakfelfüggesztésére.2015-ben
agázpiacokontőkekövetelménynekvalómegnemfe-
lelésmiattaKELERKSZFösszesen4alkalommalrótt
kibiztosítékpótlékbefizetésikötelezettséget4klíring-
tagra,amelyakapcsolódóelszámolásiéskiegyenlítési
kockázatokmérséklődésétjelentiazelőzőévhezviszo-
nyítva,mivel2014-ben5alkalommalkerültsorhason-
lóintézkedésre.Abiztosítékpótlékokontúl2015-ben
egyalkalommaltörténtkiegészítőpénzügyi fedezet
kivetésearésztvevőadatszolgáltatásikötelezettségé-
nekelmulasztásavégett,amelyszinténakockázatok
csökkenésétjelentia2014-eskétesethezképest.

2.3.5. KApCSOLódó RENdSZEREK 
KoCKáZATA

2015-ben a kapcsolódó rendszer kockázat az üzemidő 
hosszabbítások miatt kismértékben növekedett a ta-
valyi évhez képest, de a rendszerek robusztus műkö-
désének köszönhetően az egész év folyamán alacsony 
szinten maradt.Akapcsolódórendszerekkockázatának
nyomonkövetéseahazaipénzügyiinfrastruktúrában
(VIBER,BKRésértékpapírelszámolásiéskiegyenlítési

37Adollárjelentősgyengülésénekhátterébenakínaigazdaságlassulásávalkapcsolatosáltalánosvárakozások,akínairészvénypiacokonkialakult
pánikhangulatokoztajelentősárfolyamesés,valamintavalószínűsíthetőFEd-kamatemelés2015szeptemberrőldecemberretolódásánakkiára-
zódásihatásaiálltak.

38Piacipozícióslimit:Tőkepiacokesetében,havalamelyklíringtagsaját,összesítettmegbízói,alklíringtagi,vagyegyedimegbízójánaknettópiacipozí-
ciójaeléri,vagymeghaladjaazadotttermékrevonatkozóananyitottkötésállománytöbbmint5%-át,illetveCEEGEXklíringtaghatáridősnettópiaci
pozíciójakontraktusértékbeneléri,vagymeghaladjaateljespiacinyitottkötésállománytöbbmint20%-át,aKELERKSZFjogosultkiegészítőpénzügyi
fedezetetmeghatározni.Tőkepozíciólimit:AKELERKSZFaderivatívklíringtagokésCEEGEXfizikaihatáridősklíringtagokderivatívpozícióiesetében
tőkepozícióslimiteketalkalmaz,melyekmértékétazÁltalánosüzletszabályzatbanhatározzameg.Amennyibenaklíringtageléri,vagymeghaladja
akiegészítőpénzügyifedezetelhelyezéseellenébenelérhetőtőkepozícióslimitet,akkoraklíringtagklíringjogátaKELERKSZFfelfüggesztheti.
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rendszer)azalapvető likviditási függőségiviszonyok
miattfontos,mivelezekpotenciálisfertőzésforrásai
islehetnek. Azegyikrendszerbenkeletkezőprobléma
átgyűrűződhetatöbbirendszerre,mivelahazaifizetési
forgalombanazelszámolásiéskiegyenlítésifolyamat
egymásraépülő lépéseitnemmindenrendszerese-
tébenugyanazaszereplőhajtjavégre,mindemellett
a résztvevők pénzoldali likviditása a rendszerekben
azonosfedezetiállományratámaszkodik,illetveafi-
zetésirendszereklikviditásátbiztosítóértékpapír-fede-
zeteketaKELERKözpontiÉrtéktárkezeli.AVIBER-ben

2015-benakapcsolódórendszerkockázataBKRirá-
nyábólelőzőévhezképestnemváltozott,mivelaGIRO
hasonlómértékbenkértüzemidő-hosszabbítástaBKR-
résztvevők kérésére, mint 2014-ben. A VIBER-ben
aKELERirányábólnövekedettakapcsolódórendszer
kockázat,melyetrészbenaKELERtechnikaihibájamiatt
kértüzemidő-hosszabbításokszámánakmegnövekedé-
seeredményezett.Mindemellett2015-benegyesetben
128percignemtudottaKELERSWIFTüzenetetküldeni,
ígyaVIBERfelédVP-tételeketéshitelkeretmódosító
üzeneteketsemtudottindítaniebbenazidőszakban.
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2.4. Felvigyázói átfogó értékelések 2015-ben

A felvigyázói átfogó értékelések alapján a hazai pénz-
ügyi infrastruktúrák az elmúlt 2 évben biztonságosan, 
hatékonyan és átláthatóan működtek, így támogatva 
a hazai pénz- és tőkepiac működését, és erősítették 
ezzel a pénzügyi stabilitást.2015.évbenötödszörke-
rültsorazátfogófelvigyázóiértékelésekelkészítésére
mindanégyfelvigyázottrendszerrevonatkozóan.Az
értékelésanemzetközieljárásokkalösszhangbanön-
értékelésenalapulókérdőívesfelmérésselkezdődött,
majdkiegészültarendszerműködtetőkkellefolytatott
belső interjúkkal, illetve a rendelkezésre bocsátott
adatok,információk,belsőauditokkiértékelésével.Az
átfogóértékelésekmegfelelnekanemzetközigyakorlat-
nak,mivelannakmódszertanába2014-benátültetésre
kerültekapénzügyiinfrastruktúrákkalszembenfelállí-
tottnemzetközikövetelmények(PrinciplesforFinancial
MarketInfrastructures[PFMI,BIS-IOSCO]).Anemzet-
közimódszertanmódosulásávalazértékelésbenvizs-
gáltalapelvekszámanövekedett,ésígyazértékelendő

szempontok is bővültek, emiatt a 2015-ös értékelés
a2012-benelvégzettelnemfeleltethetőmegegyértel-
műen.Afelvigyázottrendszerekalapelvek(pl.műkö-
désikockázat,irányításirend,jogikörnyezet,hatékony-
ság)szerintiminősítésealegtöbbesetbenalapvetően
megfelelt,vagyteljesenmegfeleltértékeléstkapott39.
AzértékelésekeredményeképpenazMNBmindegyik
rendszeresetébenlátlehetőségetafejlődésre,főként
azáltalánoskockázatkezelés–ígyteljeskörűátfogókoc-
kázatfelméréséstervezés–szabályzatalkotás,költség-
számításésaműködésikockázatkezelésterén.Ezutóbbi
esetében a jogosultságkezelés, kulcsember-kockázat
kezelése, változáskezelés, üzletmenet-folytonosság
igényelváltozást.AzértékeléseksoránazMNB,mint
felvigyázóajánlásokatfogalmazottmegafelvigyázott
rendszerekszámára,amelyekaműködésimegbízható-
ságéshatékonyságtovábbinövelésétszolgálják.MNB
ajánlásaialapjánarendszerüzemeltetőkintézkedésiter-
veketkészítettek,azokmegvalósításafolyamatbanvan.

39Azértékelésegynégyelemettartalmazóalapskálaszerinttörténik,ígyazegyesalapelvekminősítéselehetteljesenmegfelelt,alapvetőenmeg-
felelt,részbenfeleltmegvagynemfeleltmeg.Vannakolyantémakörök,amelyekegyesrendszereknélnemrelevánsak,ígyazoknemkapnak
értékelést.
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40Apénzforgalmiszolgáltatásnyújtásárólszóló2009.éviLXXXV.törvény.
41Apénzforgalomlebonyolításárólszóló18/2009.(VIII.6.)MNB-rendelet.

3. táblázat
Az MNB által elvégzett ellenőrzések számokban
(2011–2015)

2011 2012 2013 2014 2015

Pénzforgalmiellenőrzések
száma

Bank 9 8 11 9 7

Takarékszövetkezet 6 9 8 13 15

Pénzforgalmiintézmény — — — 1 —

Megállapításokszáma 134 125 118 174 176

Intézkedésekszáma 78 113 107 122 99

Bírságokszáma Bank 2 — 2 2 10

Takarékszövetkezet 5 4 4 6 7

Pénzforgalmiintézmény — — — 0 0

összesen: 7 4 6 8 17

Bírságokösszege(millióFt) Bank 17 — 3,2 35 103,5

Takarékszövetkezet 4,4 3,2 20,4 27,5 15,2

Pénzforgalmiintézmény — — — 0 0

összesen: 21,4 3,2 23,6 62,5 118,7

2.5. A pénzforgalmi ellenőrzések tapasztalatai

A 2015-ben lefolytatott helyszíni vizsgálatok alapján 
az ellenőrzött hitelintézeteknél előző évhez hason-
lóan alapvetően jogszabálykövető módon zajlott 
a pénzforgalom lebonyolítása, esetenként azonban 
az ügyfelek széles körét érintő jogszabálysértések 
is előfordultak.Apénzforgalmihatósági ellenőrzés
a hitelintézetek és egyébpénzforgalmi szolgáltatók
jogszabálykövetőmagatartásának erősítésével hoz-
zájárul a pénzügyi közvetítőrendszer megbízható,
szabálykövetőműködéséhez,azügyfelekszámáraki-
számíthatópénzforgalmifolyamatokbiztosításáhozés
ezenkeresztülaszolgáltatásokatigénybevevőfogyasz-
tókhatékonykiszolgálásához.AzMNBazelőzőévhez
hasonlóanapénzforgalmitörvény(Pft.)40ésazMNB-
rendelet41 előírásai betartásának ellenőrzését terv
szerint22hitelintézetnélvégezteel2015-ben.Terv
szerinti ellenőrzést négy jelentős fizetési forgalmat 

lebonyolítóhitelintézetmellettháromkisebbforgalmú
hitelintézetnél(köztükegyeurópaiunióbelihitelinté-
zetfióktelepénél),valamintaszövetkezetihitelintézeti
szektoronbelüljelentősebbforgalommalrendelkező
tizenöttakarékszövetkezetnélfolytatottleazMNB.Az
elvégzettellenőrzéseksorán176esetbenkerültmegál-
lapításrajogszabályirendelkezésmegsértése.Minden
vizsgálat intézkedés alkalmazásával zárult, amelyek
közülaszabálysértéseksúlyamiatt8hitelintézetnél
összesen90,3millióFtbírságkiszabásárakerültsor.Ez
azösszegkiegészültöt2014évrőláthúzódóvizsgálat
következtébenösszesenkiszabott24,2millióFt-tal,
illetvehárom2014-benelvégzettellenőrzésalapján
előírtintézkedéstnemmegfelelőenteljesítőhitelin-
tézetrészéreösszesenkiszabott4,2millióFt-tal.Így
összességében2015-ben118,9millióbírságkiszabá-
sárakerültsor.(3.táblázat)
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A szabályszegések közül leggyakrabban a pénzfor-
galmi törvény előzetes, illetve utólagos tájékoztatási 
kötelezettséget előíró, és az MNB-rendelet fizetési 
műveletek összegének a kedvezményezett rendel-
kezésére bocsátásával összefüggő rendelkezéseinek 
megsértése fordult elő. APft.előírásaiszerint azügy-
feleket előzetesen tájékoztatni kell a felszámítandó
díjaktólés jutalékokról.Ameghirdetettdíjtételeket
szükségesazügyfeleknekküldöttutólagostájékozta-
tóban(számlakivonat)megjeleníti,amennyibentör-
tént ilyen jellegű tranzakció.Azellenőrzések feltár-
ták,hogyahitelintézeteksokesetbennemtartották
beazügyfelekelőzetesésutólagostájékoztatásának
előírását.Gyakorihibavolttovábbáaz,hogyafizetési
számlamegnyitásanemajogszabálybanelőírtdoku-
mentumokmeglétéveltörtént.Azelőzőévicsökkenést
követően2015-benújraemelkedőtendenciátmutat
anemhaladéktalanjóváírásésazértéknaphelytelen
alkalmazása,melyektovábbraisaleggyakrabbanelő-
fordulószabályszegésekazMNB-rendeletvonatkozá-
sában.Ezeknekazelőírásoknakamegszegését–mivel
márrégótahatálybanvannak–azMNBtovábbrais
szigorúanbíráljael. (27.ábra)

27. ábra
Pénzforgalmi szabályszegések alakulása 
(2011–2015)
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2011 2012 2013 2014 2015

Darab Darab

Pénzforgalmi ellenőrzések száma
Megbízások nem szabályszerű átvétele, érkeztetése
Fizetési megbízások, visszautasítások késedelmes teljesítése
Nem megállapodás szerinti sorba állítás, részfizetés
Nem haladéktalan jóváírás, értéknapos hiányosság
Ügyfelek értesítésének elmulasztása
Tájékoztatási kötelezettségek (2014-től)
Szerződéskötés, számlanyitás (2014-től)
Fizetési műveletek helyesbítése (2014-től)
Hatósági átutalások kezelése (2014-től)

Amagyarpénzforgalmatéspénzügyiinfrastruktúrákatérintőszabályozásifejlemények
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3. A magyar pénzforgalmat 
és pénzügyi infrastruktúrákat érintő 
hazai és nemzetközi szabályozási 
fejlemények

Azügyfelek számára biztosított szabályozottés fel-
ügyeltpénzforgalmiszolgáltatásokhozzájárulnakafo-
gyasztóibizalomerősítéséhez,ezzelazelektronikus
pénzforgalmi szolgáltatások használatának további
elterjedéséhez.Afejezetamagyarpénzforgalmatés
pénzügyiinfrastruktúrákatérintőhazaiésnemzetközi
szabályozásifejleményekettartalmazza.Összefoglal-
jaaFizetésiszámlairányelvátültetéseteréntörtént

előrehaladást,felhívjaafigyelmetaSEPAvégdátum
rendeletrevalófelkészülésre,ismertetiamegújított
Pénzforgalmiirányelvlegfontosabbváltozásait,kitér
akártyaalapúfizetésiműveletekbankközijutalékairól
szólóeurópaiuniósrendeletbőlszármazóváltozásokra
avállalatikártyákravonatkozóan,valamintanemzeti
közműszolgáltatáslétrehozásaáltalindukáltszabályo-
zásbelimódosításokra.
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AMAGYARPÉNZFORGALMATÉSPÉNZüGYIINFRASTRUKTÚRÁKATÉRINTőHAZAIÉSNEMZETKÖZISZABÁLYOZÁSIFEJLEMÉNYEK

3.1. Fizetési számla irányelv átültetése terén 
történő előrehaladás 

A Fizetési számla irányelv42 átültetését szolgáló ha-
zai szabályozás részletei még nem ismertek, de el-
készült a legjellemzőbb, díjköteles, fizetési számlá-
hoz kapcsolódó szolgáltatások ideiglenes nemzeti 
jegyzéke, továbbá az Európai Bankhatóság (EBA) 
már egyeztetéseket folytat az uniós szinten egy-
ségesített fogalomtárról, a díjjegyzékről, valamint 
a díjkimutatásról.AFizetésiszámlairányelvhazaijog-
rendbetörténőátültetésesoránazirányelvelőírásai
aHitelintézetitörvényben43,valamintaPénzforgalmi
törvényben44rögzítésrekerülőfelhatalmazásalapján
kormányrendeletekbenkerülnekmajdszabályozásra.
ANemzetgazdaságiMinisztériumáltalelőkészítésre
kerülőkormányrendeletekbenlesznekmeghatározva
azalapszintűfizetésiszámlának,afizetésiszámlavál-
tásának,valamintafogyasztókrészérevezetettfizetési
számlákhozkapcsolódódíjakróltörténőtájékoztatás-
nakarészletesszabályai45.AFizetésiszámlairányelv
alapjánapénzforgalmiszolgáltatókésafogyasztókér-
dekvédelmiszervezeteinekbevonásával2015.szept-
ember 18-ig azMNBelkészítette a 20 tételből álló
ideiglenesnemzetijegyzéketalegjellemzőbb,díjkö-
teles,fizetésiszámláhozkapcsolódószolgáltatásokról.

Mindentagállamideiglenesnemzetijegyzékealapján
azEBAkészítielazuniósszintenegységesítettfoga-
lomtáratésfogalom-meghatározást(ún.glosszárium),
melyafogyasztóktájékozódásátsegítiazegyesszolgál-
tatásoktartalmátilletően.EzzelpárhuzamosanazEBA
megkezdteadíjjegyzékésadíjkimutatáskidolgozását
is.Adíjjegyzékkönnyenolvashatóan,egyértelműen
tájékoztatjaafogyasztókatafizetésiszámla-szerződés
megkötésétmegelőzőenaszolgáltatásokdíjairól.Afi-
zetésiszámláhozkapcsolódóanapénzforgalmiszol-
gáltatások igénybevételét követően a pénzforgalmi
szolgáltatóknaklegalábbéventeegyszerdíjmentesen
afogyasztókrendelkezésérekellbocsátaniukegyki-
mutatástazadottidőszakbanfelmerültdíjakrólazegy-
ségesítettmegnevezésekethasználva.AzEBAezekkel
adokumentumokkalkapcsolatosanmármegkezdte
az egyeztetéseket. Folyamatban van az MNB által
üzemeltetettún.összehasonlítóweboldalfejlesztése
annakérdekében,hogylehetővéváljonazegyespénz-
forgalmiszolgáltatókfizetésiszámlákhozkapcsolódó
díjainak a fentiekben meghatározott egységes ter-
minológiáthasználó,egységesszerkezetbentörténő
összehasonlítása.

42A fizetési számlákhozkapcsolódódíjakösszehasonlíthatóságáról,a fizetésiszámla-váltásrólésazalapszintű fizetési számlanyitásáról, illetve
használatárólszóló2014/92/EUeurópaiparlamentiésatanácsiirányelv

43Ahitelintézetekrőlésapénzügyivállalkozásokrólszóló2013.éviCCXXXVII.törvény
44Apénzforgalmiszolgáltatásnyújtásárólszóló2009.éviLXXXV.törvény
45Jelendokumentumszövegéneklezárásáigatervezettszabályozásrészleteimégnemismertek.
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3.2. A SEPA végdátumra való felkészülés

2016. október 31-ig a Magyarországon működő pénz-
forgalmi szolgáltatóknak és a pénzforgalmi szolgál-
tatásokat igénybe vevőknek is fel kell készülniük az 
euróban végzett átutalásokra és beszedésekre vo-
natkozó uniós rendeletben meghatározott követel-
mények teljesítésére.ASEPAvégdátumrendeletben
megfogalmazottkövetelményekcélja,hogyapénz-
forgalmiszolgáltatókügyfeleinekEurópábanabelföl-
difizetésekhezhasonlóbiztonsággal,gyorsasággalés
hatékonysággallegyenlehetőségükeurofizetéseket
teljesíteni.ASEPAközöstechnikaiszabványok,fizeté-
simodellekhasználatánalapul,amelyekközülaSEPA
átutalást(SCT)2008-ban,mígaSEPAbeszedést(Sdd)
2009-benvezettékbe.Arendeletértelmébenazeuro-
övezetiországokbanaközösfizetésimodellekrevaló
áttérést2014augusztusárakellettbefejezni.Anem
euro-övezetiországoknakazáttéréstkésőbb,2016.
októbervégérekellvégrehajtani.

A közös európai fizetési modellekre való teljes átállás 
nem csak a pénzforgalmi szolgáltatókat érinti, be kell 
vonni a pénzforgalmi szolgáltatásokat igénybe vevő, 
elsősorban a legnagyobb euro forgalmat lebonyolító 
vállalati ügyfeleket is.Avégdátumidőpontjátólkezdve
azeuróbanlebonyolítottátutalásokatésbeszedéseket
aSEPAvégdátumrendeletalapjánegységesszabvá-
nyok és technikai követelmények (ISO 20022 XML)
szerintkelllebonyolítani.Arendeletegyiklegnagyobb

kihívástjelentőszabálya,hogyapénzforgalmiszolgál-
tatóknakbiztosítaniukkellazeuróban,kötegeltformá-
banátutalási(beszedési)megbízásokatkezdeményező
vagyfogadófogyasztóvagymikrovállalkozásnaknem
minősülőügyfelek (vállalatok,közhatóságok)eseté-
ben,hogyahatáridőutánmárcsakSEPAformátum-
banmegadottüzenetekethasználjanak.Atranzakci-
ókatvégponttólvégpontigSEPA-szabványokalapján
kell továbbítani, a pénzforgalmi szolgáltatók SEPA-
szabványra történő konverziót csak korlátozottan,
afizetéslánctólelkülönítve,bizonyoskövetelmények
betartásával végezhetnek ezen ügyfeleik számára.

A pénzforgalmi szolgáltatóknak biztosítaniuk kell azt 
is, hogy az euro fizetési megbízás az abban megadott 
nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) alapján is teljesül-
jön.Mindezidáigazilyentípusúfizetésimegbízásokat
azIBAN-nalésabankazonosítókóddal(BICkód)együtt
kellettazügyfeleknekmegadniukapénzforgalmiszol-
gáltatójukszámára.Avégdátumrendeletszerintanem
euro-övezetiországokesetébenavégdátumidőpont-
játólkezdődőenapénzforgalmiszolgáltatóknemkö-
telezhetikügyfeleiketarra,hogyafizetésiműveletek
soránafizetővagyakedvezményezettfélbankjánakBIC
kódjátmegadjaamegbízásteljesítéséhez.Ezapénz-
forgalmiszolgáltatókatiskihíváseléállítja,ugyanisafi-
zetésimegbízások irányításátacímzettpénzforgalmi
szolgáltatójáhozjelenlegaBICkódalapjánbiztosítják.

ABIC(BusinessIdentifierCode)kódabankokazonosításáraszolgálókódnakaNemzetköziSzabványügyiSzervezetáltal
elfogadottszabványa.Aszabványrögzítiazazonosítókódfelépítésétésösszetevőitanemzetközifizetésekautomati-
zálásához.Akód8vagy11karakterbőlállósor,amelyanemzetközifizetésiforgalombanafizetésimegbízásokban-
kokhoztörténőtovábbításáraszolgál.

Anemzetközipénzforgalmijelzőszám(IBAN)afizetésiszámlanemzetköziazonosítószáma,amelyegyértelműenazo-
nosítegyfizetésiszámlát,ésamelynekelemeitaNemzetköziSzabványügyiSzervezet(ISO)határozzameg.Magyaror-
szágon egy 28 alfanumerikus karaktert tartalmazó számsor, amely képzésének módját a pénzforgalomról szóló
18/2009MNB-rendelet1.számúmellékletetartalmazzaeszerint:

•azelsőkétkarakterMagyarországISO3166szabványszerintiországkódja:HU;

•a 3-4. karakter az ellenőrzőszám, amelynek algoritmusát az Európai Banki Szabványügyi Bizottság (European
CommitteeforBankingStandards(ECBS)IBANképzésérevonatkozószabványatartalmazza;

3. keretes írás
A Bank azonosító kód (BIC), és a nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám (IBAN)
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Az MNB folyamatosan nyomon követi a SEpA-fel ké-
szü lés előrehaladását a határidőben történő átállás 
érdekében.2015-benaMagyarBankszövetségenbelül
SEPAmigrációsmunkacsoportalakult,amelymegje-
lentetteaSEPA-átállásrólszólótájékoztatófüzetet46 
apénzforgalmiszolgáltatókszámára,amelyetaSEPA-
fórumonismertetett,illetveazérintettekfigyelemfel-
hívásánakcéljávalkommunikációstervetiselfogadott.
ABankszövetségazMNB-velközösenkérdőívesfel-
mérésbenkérdeztemegapénzforgalmiszolgáltatókat
afelkészüléselőrehaladásáról.

A magyar pénzforgalmi szolgáltatók felkészülése meg-
felelő ütemben halad, azonban további erőfeszítések 
szükségek ahhoz, hogy a pénzforgalom szereplői ha-
táridőre teljes mértékben átálljanak az euro fizetési 
megbízások SEpA-követelmények alapján történő tel-
jesítésére. A jelentőspénzforgalmatlebonyolítóban-
koktöbbségemár2016előttmegkezdteaSEPAfizetési
megoldásokteljeskörűalkalmazásáravalófelkészülést,
atöbbipénzforgalmiszolgáltatóezt2016elsővagymá-
sodiknegyedévébenindítottael.AzMNBáltalapénz-
forgalmiszolgáltatóktólbekértadatszolgáltatásalapján,
2015végénamagyarbankokáltallebonyolítotteuro
átutalások75százalékamáraSEPA-előírásokszerint
bonyolódikle(28.ábra).AzMNBbecsléseiszerintazon
nagyösszegű(pl.TARGET2-benelszámoltátutalások)
és egyéb nem az európai országokkal lebonyolított 

euroátutalásimegbízásokkiemelésévelastatisztiká-
ból,amelyeknélaSEPA-követelményekszerintitováb-
bítástechnikailagsembiztosítható,amigrációmértéke
mégkedvezőbbképetmutatésaSEPA-átutalásokese-
tén2015.végénelértea85%-ot.Tekintettelarra,hogy
aSEPAbeszedésimodellhez(Sdd) jelenlegegyetlen
magyar pénzforgalmi szolgáltató csatlakozotteddig,
errevonatkozóanazMNBnempublikáladatot.

28. ábra
SEpA-átutalások (SCT) aránya az összes euro átutaláshoz 
képest47
(2011–2015)
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46  http://www.bankszovetseg.hu/hirek-aktualitasok/2016-november-1-tol-egyseges-euro-fizetesi-szabalyok-es-szabvanyok-az-unio-minden-
tagallamaban-3691

472013 végéig azMNB félévente kértebeapénzforgalmi szolgáltatóktól a SEPA fizetésimódokhasználatára vonatkozóadatokat, 2014-től az
adatszolgáltatásnegyedévesgyakoriságúváalakultát.

•az 5-28. karakter a belföldi pénzforgalmi jelzőszám (16 karakter hosszúságúpénzforgalmi jelzőszámesetében az
IBANképzésekorazutolsó8karaktertnullaszámjeggyelkellfeltölteni).

AzIBANaz5-28karaktereibentartalmazzaabelföldipénzforgalmijelzőszámotis,melynekképzésimódjátszinténe
rendeletugyanazonmellékletetartalmazza:

•azelsőnyolckarakteraz irányítókód;az irányítókódelsőháromszámjegyeapénzforgalmiszolgáltatóazonosító
kódja (ezt a pénzforgalmi szolgáltató kérésére azMNBadja ki) , amely a számlavezetőpénzforgalmi szolgáltatót
azonosítja,akövetkezőnégyszámjegyapénzforgalmiszolgáltatófiókjátvagyszámlavezetőhelyétjelöli,anyolcadik
számjegyellenőrzőszám;

•a9-16.karaktervagya9-24.karakterafizetésiszámlaazonosítószáma;16karakterhosszúságúszámsoresetében
a16.számjegy,24karakterhosszúságúszámsoresetébena24.számjegyellenőrzőszám,ésa24karakterhosszúsá-
gúpénzforgalmijelzőszám16.számjegyeértelemszerűenszabadonkialakítható;

•azellenőrzőszámokazelőttükállószámjegyekellenőrzéséreszolgálnak,melyeketegyspeciális,arendeletbenmeg-
határozottalgoritmusszerintkellképezni.

http://www.bankszovetseg.hu/hirek-aktualitasok/2016-november-1-tol-egyseges-euro-fizetesi-szabalyok-es-szabvanyok-az-unio-minden-tagallamaban-3691
http://www.bankszovetseg.hu/hirek-aktualitasok/2016-november-1-tol-egyseges-euro-fizetesi-szabalyok-es-szabvanyok-az-unio-minden-tagallamaban-3691
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3.3. A megújított pénzforgalmi irányelv 
legfontosabb változásai

A 2007-ben elfogadott pénzforgalmi irányelv alkalma-
zásának és hatásainak felmérése alapján döntöttek az 
európai uniós jogalkotók egy a jelenkor követelmé-
nyeihez és tendenciáihoz igazodó, az innovatív, elekt-
ronikus fizetési megoldások használatát ösztönző 
irányelv kidolgozása mellett. A2015decemberében
kihirdetett,megújítottPénzforgalmiirányelvalapján
2018-tólmódosulóhazai jogszabályokmegteremtik
újszerűelektronikusszolgáltatásokatnyújtóvállalko-
zásokpiacralépésénekjogikeretrendszerét,szigorúan
szabályozzákazügyfelekelektronikusfizetésiművele-
tekhezhasználtszemélyesbiztonságiadatainakvédel-
mét,továbbátöbb,afogyasztókeddigijogaitkiterjesz-
tő,megerősítőrendelkezéstvezetnekbe.

A megújított pénzforgalmi irányelv szabályozott és 
felügyelt keretek között teszi lehetővé újszerű elekt-
ronikus szolgáltatások nyújtását. Azelmúltévekben
új,apénzforgalomhozkapcsolódószolgáltatástnyújtó
vállalkozásoktűntekfel,afizetéskezdeményezésiszol-
gáltatástnyújtócégek,amelyekútjánazelektronikus
úton vásárló megadhatja a kereskedő javára szóló
fizetési megbízását a számlavezetőjének, valamint
aszámlainformációsszolgáltatástnyújtócégek,ame-
lyekinterneteslekérdezéstbiztosítvalehetővéteszik
aszámlatulajdonosokrészéreösszesfizetésiszámlájuk
forgalmiadatainakegyidejűmegjelenítését.Mindkét
új szolgáltatás igénybevételére az ügyfél személyes
biztonságihitelesítésiadatainakhasználatávalvanle-
hetőség,amiajelenlegijogiszabályozatlanságmiatt
jelentősbiztonságikockázattaljár,komolyfogyasztó-
védelmikérdéseketvetfel,különösenazinformatikai
biztonságésafelelősségvállalásterén.Azújirányelv
ezérte szolgáltatásokat isahatályaalávonja,azok
nyújtásátcsakengedélyezettésfelügyeltpénzforgalmi
intézményekrészéreteszilehetővé,megfelelőinfor-
matikaibiztonsági,ügyféltájékoztatásiésfelelősségi
követelményekettámasztvavelükszemben.

Az elektronikus pénzforgalmi szolgáltatások biz-
tonságának és megbízhatóságának fokozása, ezáltal 

a  használatuk iránti fogyasztói bizalom erősítése ér-
dekében az új irányelv szigorú biztonsági, kockázatke-
zelési és hitelesítési követelményeket támaszt a pénz-
forgalmi szolgáltatókkal szemben. A pénzforgalmi
szolgáltatókkötelesekazáltaluknyújtottpénzforgalmi
szolgáltatásokhozkapcsolódóműködésiésbiztonsági
kockázatokkivédése,illetvekezeléseérdekébenmeg-
felelőkockázatmérséklésiintézkedéseket,ellenőrzé-
simechanizmusokatés incidenskezelési eljárásokat
tartalmazókeretrendszertkialakítaniésfenntartani.
Acsalások,azügyfélszemélyesbiztonságihitelesítési
éspénzügyiadataihozvalóilletéktelenhozzáférésekés
azezekkelvalóvisszaélésekmegakadályozásaérdeké-
benapénzforgalmiszolgáltatókötelesún.erősügyfél-
hitelesítéstalkalmazni(lásd4.3fejezet),haazügyfél
onlinemódonférhozzáafizetési számlájáhozvagy
elektronikusútonkezdeményezfizetésiműveletet.

Az új Pénzforgalmi irányelv a fogyasztók jogait meg-
erősítő, kiterjesztő vagy felelősségüket csökkentő ren-
delkezéseket is bevezet.Azegyikleglényegesebbvál-
tozás,hogyazújirányelvszabályaiáltalánosérvénnyel
kiterjesztésrekerülnekbármelypénznembennyújtott
pénzforgalmiszolgáltatásra48,azEGT-nkívüliországokkal
lebonyolítottpénzforgalomesetébenpedigazadottfi-
zetésiműveletEGT-nbelülteljesítettrészére.Afogyasz-
tókatérintőkedvezőváltozásadíjmentesfelmondási
jogkiterjesztésea6hónapnálhosszabbidejefennál-
lópénzforgalmikeretszerződésreisazeddigiegyéves
helyett,elősegítveezáltalisapénzforgalmiszolgáltató
váltást.Elveszett,ellopottfizetésikártyával teljesített
fizetésiművelet esetébena kártyabirtokos fogyasztó
maximáliskárviselésifelelősségeajelenlegi150EUR-ról
50EUR-racsökken.Afizetendőpontosösszegismerete
nélkülfizetésikártyávalkezdeményezettfedezetzárolást
aszámlavezetőpénzforgalmiszolgáltatócsakakártya-
birtokosáltalelőzetesenjóváhagyottkonkrétösszegben
teljesítheti,aténylegesfizetésmegtörténtekorpedigha-
ladéktalanulkötelesazároltfedezetetfeloldani.Azúj
Pénzforgalmiirányelvrendelkezéseitatagállamok2018.
január13-igkötelesekátültetniahazaijogrendjükbe.

48Aszabálynéhány,kifejezettenazEurópaiGazdaságiTérségen(EGT)belül,valamelyEGTtagállampénznemébenlebonyolódófizetésiműveletek-
hezköthetőrendelkezésrenemvonatkozik(példáulegyesteljesítésihatáridők).
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3.4. A pénzforgalom lebonyolítását érintő 
további szabályozási változások

A vállalati kártyákra alkalmazott magasabb bankkö-
zi jutalékok hosszabb távú fenntartása csak abban 
az esetben lehet indokolt, ha érdemben hozzájárul 
a vállalati bankkártya-forgalom bővüléséhez, és az 
a lakossági kártyás forgalomnál jóval nagyobb mér-
tékben emelkedik. A2014elejétőlhatályos,avállalati
kártyákraisvonatkozóbelföldiszabályozás2016ele-
jétőlezenkártyákramárnemvonatkozik.Ezértebben
a kategóriában a továbbiakban bármilyenmértékű
bankközijutalékotmeghatározhatnakakártyatársasá-
gokvagyapénzforgalmiszolgáltatók,tehátavállalati
kártyáknálalkalmazottbankközijutalékakáralakossá-
gikártyákjutalékainakatöbbszöröséreisemelkedhet.
Ezagyakorlatmégannakellenéreisköltségnöveke-
désteredményezhetakártyásfizetéstelfogadókeres-
kedőkoldalán,hogyavállalatikártyákkallebonyolított
vásárlásiforgalomateljesbelföldivásárlásiforgalom
értékénekmindössze a 8 százaléka volt 2015-ben.
Fontoskiemelni,hogyazeurópaiszabályozásalapján
anemszabályozottbankközijutalékkalműködőbank-
kártya-termékekeseténsemakártyarendszerek,sem
pedigapénzforgalmi szolgáltatóknemkötelezhetik
akereskedőketazokelfogadására,ennekmegfelelő-
enahazaikereskedőkisvisszautasíthatjákavállalati
kártyákelfogadását.Kezdetbenugyannemvárható
a vállalati kártyák széleskörű visszautasítása, hosz-
szabbtávonazonban,haakereskedőkszámáraezek
akártyákérezhetőenmagasabbköltségetgenerálnak,
nemzárhatóki,hogynagyobbmértékbenelterjedez

agyakorlat,amikedvezőtlenfejleménylenneahazai
fizetésikártyapiacfejlődéseszempontjából.Ajövőben
tehátszorosannyomonkellkövetniavállalatikártyák
piacátannakérdekében,hogyaszabályozásiváltozás
hatásaimárrövidtávonazonosíthatóaklegyenek.

Amennyiben nemzeti közműszolgáltatás létrehozá-
sát követően a közműszolgáltató személye változik, 
nem kell a fizető ügyfeleknek a csoportos beszedési 
megbízásra vonatkozóan új felhatalmazást megad-
ni vagy a régi felhatalmazást módosítani. 2015-ben
többagázszolgáltatásbanérdekeltközműszolgáltató
cégegyetemesszolgáltatásiengedélyénekvisszavo-
násávalegyidejűlegaMagyarEnergetikaiésKözmű-
szabályozásiHivatalmás,azElsőNemzetiKözműszol-
gáltatóZrt.szakmaiirányításaalattállócégetjelöltki
eszolgáltatókügyfeleinekellátására.Várhatóanajö-
vőbenmásközműszolgáltatóiszektorbanishasonló
változásoklesznek.Mivelanemzetiközműszolgáltatás
újügyfélkörénekegyjelentősrészecsoportosbesze-
désselfizettekiarégiszolgáltatóknakaközműszol-
gáltatásdíját,ezértaszolgáltató-váltásmiattjelentős
számúügyfélnekkellettvolnaacsoportosbeszedésre
valófelhatalmazásátmódosítania.Azökkenőmentes
szolgáltató-váltás érdekében több jogszabály49 is
módosultazért,hogyakedvezményezettszolgáltató
változásátólfüggetlenülakorábbanmegadottcsopor-
tosbeszedésifelhatalmazásoktovábbraisérvényben
maradjanak.

49Apénzforgalmiszolgáltatásnyújtásárólszóló2009.LXXXV.törvény,valamintegyébágazatitörvények.
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4. A pénzügyi infrastruktúrák 
folyamatban lévő és közeljövőben 
tervezett fejlesztései 

Afizetésiéselszámolásirendszerekfejlesztéseelősegí-
tiafizetésiműveletekhatékony,gyorsésbiztonságos
lebonyolítását.Afizetésiszolgáltatásokteréntervezett
fejlesztéseknekköszönhetőenahazaipénzforgalom-
bannéhányévenbelüldimenzióváltáskövetkezhetbe,
2015-benmegkezdődöttazazonnalifizetésiszolgál-
tatáslétrehozásátbiztosítórendszerkoncepciójának

kidolgozása.Aközeljövőpénzforgalmifejlesztéseiésaz
ezekhezkapcsolódóinnovatívfizetésimegoldásokáltal
biztosítható,hogyegyretöbbhelyenésszámosfizetési
helyzetbenlegyenakészpénzfizetésnekelektronikus
alternatívája,amellyelafizetésforgalomhatékonysága
össztársadalmiszintenistovábbemelkedhetésezáltal
agazdaságfejlettségeisnövekszik.
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4.1. Az azonnali fizetési rendszer létrehozásának 
lehetőségei

A magyar pénzforgalom hatékonyságának és a ma-
gyar gazdaság versenyképességének további növe-
kedését jelentősen támogathatja egy olyan, az év 
minden napján 24 órában működő fizetési rendszer 
létrehozása, amelyen keresztül mindössze néhány 
másodperc alatt lebonyolítható a fizetési műveletek 
döntő többsége. Azazonnalifizetésirendszerhasz-
nálatával a hazai bankok is képesek lesznek széles
körbeninnovatívpénzforgalmiszolgáltatásokatnyúj-
tani,afizetésipiacrabelépőújnembankiszereplők
pediga gyorsésmodern infrastruktúrához történő
szabadhozzáférésenkeresztülabankitermékekkelis
versenyzőfizetésiszolgáltatásokatfognaktudnilétre-
hozni.Anemzetköziszintenisfejlettrendszerhasz-
nálatávalszéleskörben,egyszerűenésgyorsanlehet
majdelektronikusfizetésiműveletekkezdeményezni.
Ebbőlkövetkezőenegyrésztszámosolyanhelyzetben
lehetmajdelektronikusútonfizetni,aholmostnincs
reálisalternatívájaakészpénznek,másrésztajelenle-
ginélsokkalgyorsabbanterjedhetnekelazújtechnikai
megoldásokahazaipénzforgalmipiaconis,ígypedig
innovatívfizetésimegoldásokjöhetneklétre(példá-
ulmobilfizetési szolgáltatások). Egyeshelyzetekben
amármeglévő,példáulajelenleganemzetközikártya-
társaságokbevonásávalműködőelektronikusfizetési
megoldásokiskiválthatóaklehetnekazújrendszerre
épülőszolgáltatásokkal,valamintazállamhozkötődő
legkülönbözőbbfizetésiműveletekiskönnyenelekt-
ronizálhatóváválhatnakalacsonyköltségekmellett.

A jelenleg működő elektronikus fizetési megoldások-
kal jellemzően csak a fizetési helyzetek korlátozott kö-
rében lehetséges fizetni, és azoknak az újabb fizetési 
helyzetekre történő kiterjesztése általában csak az 
infrastruktúra összetettségének növelésével érhető el. 
Ennekoka,hogyazalapszintűelektronikusfizetésimó-
dok50működésilogikájaakorlátozottkommunikációsle-
hetőségekreépül,ésígykismértékbenhasználjakiazel-
múltévekbenalacsonyköltségekmellett,széleskörben
elérhetővéváltmodernkommunikációsésadatátviteli
szolgáltatásokelőnyeit.Ennek,ésagyakranbonyolult
infrastruktúránakköszönhetőenezekafizetésimegol-
dásokkorlátozottanképesektámogatniapénzforgalmi

területenmegfigyelhetőinnovációt,ezzelpediggyakran
egymássalnemátjárhatófizetésimegoldásoklétrejöttét
idézikelő.Atranzakciókbankközilebonyolításánakse-
bességeiselmaradajelenlegiinformatikaiéskommuni-
kációsinfrastruktúrafejlettségeáltalindokoltszinttől.Az
új,innovatívszolgáltatókmegjelenésénekhatásárape-
dig,akármárMagyarországonisnéhányévesidőtávon
belülintenzívversenyhelyzetbekerülhetnekabankok
azújpiaciszereplőkkelszemben,amelyapénzforgalmi
bevételeiknagyobbrészétisveszélyeztetheti.

A széttagolt piaci szerkezet létrejöttének megakadályo-
zása és a hatékony fizetési megoldások létrehozásának 
támogatása érdekében középtávon egy olyan központi 
alapinfrastruktúrát kell létrehozni, ami támogatja az 
innovatív fizetési szolgáltatások működését.Azazon-
nalifizetésirendszertolyanmódonkelllétrehozni,hogy
azalehetőlegtöbbfizetésihelyzetbentámogassaaz
elektronikus fizetés lehetőségének megteremtését.
Emellettlehetővékelltenniaszolgáltatással,hogyala-
csonyköltségekésalacsonytechnikaibelépésikorlátok
mellettigénybelehessenvenniafizetőfélésakedvez-
ményezettoldalánegyaránt.Azújfizetésiszolgáltatással
törekednikellarra,hogyakisösszegűátutalásiésbesze-
désiforgalomkiváltásamellettalehetőlegtöbbesetben
versenyhelyzetetteremtsenakészpénzhasználatnakés
atöbbielektronikusfizetésimegoldásnakis.Aszéleskö-
rűhasználhatóságmiattfontos,hogyatranzakcióban
résztvevőkazonosításaaszámlaszámokmellettegyéb
azonosítókhasználatávalismegtörténhessen,afizetési
információkszámosmódoneljuttathatóaklegyenekaz
érintettekhez,afizetettösszegazonnaljóváírásrakerül-
jönakedvezményezettszámláján,afizetőfélésaked-
vezményezettpedigegyarántautomatikusanértesüljön
atranzakciósikereslebonyolításáról.Azazonnalifize-
tésiszolgáltatáslétrehozásávalafizetésiszolgáltatások
közöttiátjárhatóságmegteremtésemellettösztönözni
kellapénzforgalmiszolgáltatókésafizetésipiactöbbi
szereplőjeköztiversenytis.Azazonnalifizetésirendszer
fentieknekmegfelelőkialakításávalbiztosítható,hogy
hosszabbtávonisversenyképesszolgáltatásokattud-
janaknyújtaniapénzforgalmipiacjelenlegiszereplői.
Emellettarendszerlétrehozásávallehetővéválikújpiaci

50Átutalások,beszedésekésfizetésikártyástranzakciók.
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szereplőkmegjelenéseisolyanmódon,hogyazáltaluk
nyújtottszolgáltatásokneúj,párhuzamosinfrastruktú-
ráklétrehozásávalüzemeljenek,hanemátjárhatóakle-
gyenekapiaconelérhetőtöbbimegoldással.(29.ábra)

Az azonnali fizetési rendszer létrehozásának a célja 
egy olyan folyamatosan elérhető alapinfrastruktúra 
megalkotása, amely használatával egyrészt másodper-
ceken belül lebonyolíthatóak a fizetési műveletek a fi-
zető fél és a kedvezményezett között, másrészt pedig 
a rugalmas üzenet-feldolgozási képesség miatt inno-
vatív fizetési megoldások, valamint ezekhez kötődő 
kiegészítő szolgáltatások jöhetnek létre.Azazonnali
fizetésiszolgáltatást–összhangbanazEurópaiKözpon-
tiBankésazERPBelvárásaival–célszerűegyolyan
rétegzettmodellbenlétrehozni,amelybenaközpon-
tielszámolásiéskiegyenlítésiinfrastruktúráraépítve
bármelyikpiaciszereplőlétrehozhatnáasajátfizetési
szolgáltatását.Mígezekalapvetőenaszolgáltatások
körében és minőségében versenyeznek egymással,
aközösalapinfrastruktúránakésaközösszabványok
használatánakköszönhetőenátjárhatóakmaradnak.
Azazonnalifizetésirendszerreépülőszolgáltatásokkét
részreoszthatóak,egyalapszintűésegykiegészítőszol-
gáltatásiszintre(30.ábra).Azalapszolgáltatásnakmin-
denpénzforgalmiszolgáltatóeseténmegkellegyez-
nie.Azalapszintűszolgáltatáskeretébenafizetőféltől
akedvezményezetthezlegfeljebbötmásodpercalatt
elkelljuttatniaküldöttösszegetolyanmódon,hogy
akedvezményezettszámáraezazonnalfelhasználható
legyen.Ennekakövetelménynekaközvetettrendszer-
tagokügyfeleiáltalindítottvagyfogadotttranzakciói,

valamintabankonbelülitételekesetébenisteljesülnie
kell.Akiegészítőszolgáltatásokterénugyanakkorjelen-
tősmértékbentudnakversenyezniegymássalapiaci
szereplők,hiszenazalapinfrastruktúráraépítveszámos
olyanszolgáltatáshozható létre,amelyekakárkiter-
jeszthetikazalapszintűfizetésiszolgáltatásokat,akár
pedigtovábbiszolgáltatásokatkapcsolhatnakazokhoz.

Az azonnali fizetési rendszer létrehozása nagymérték-
ben támogatja a hazai pénzforgalmi infrastruktúra ha-
tékonyságának növelését, és így hozzájárul a gazdaság 
versenyképességének javításához. Azazonnalifizeté-
sirendszerhasználataszámoselőnnyeljáragazdaság
mindenszereplőjeszámára.Alakosságiügyfelekszá-
máraatranzakciókgyorsaságaésapiaciszereplőkáltal
létrehozhatókiegészítőszolgáltatásokmiattajelenlegi
készpénzesfizetésilehetőségmellettújfizetésihelyze-
tekbenválik lehetővéelektronikusmegoldásokkal is
fizetni.Ezegyarántérintiakiskereskedelmiésszámlafi-
zetésihelyzeteket,továbbáaszemélyekközöttiközvet-
lenelektronikusfizetéstis.Akiskereskedelmiszereplők
számáraolyanelektronikusfizetésilehetőségekjöhet-
neklétre,melyekenkeresztülazelektronikusfizetések
elfogadásaalacsonyköltségekmellettműködtethető,
alebonyolítotttranzakciókellenértékéhezpedigavá-
sárláspillanatábanhozzájuthatnak.Avállalatokszámá-
raatranzakciókgyorsabbfeldolgozásaelőnyös,hiszen
ezzelkezelhetőlehetavállalatokközöttibizalomhiány,
amely eddig sokszor készpénzhasználatra késztette
aszereplőket.Államioldalonelektronizálhatóakazál-
lamhozkötődő,jelenlegkészpénzestranzakciók,vala-
mintakárolyanmegoldásokislétrejöhetnek,amelyek-
kelagazdaságieseményekrőladatokszolgáltathatóak
azállamiszereplőkfelé.

Az azonnali fizetési szolgáltatás széleskörű felhasznál-
hatósága érdekében lehetővé kell tenni másodlagos 
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30. ábra
Az azonnali fizetési rendszer szolgáltatásainak struktúrája
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számlaazonosítók használatát is, ezzel ugyanis szá-
mos fizetési helyzetben jelentősen egyszerűsíthető 
a fizetési folyamat.Egymásodlagosszámlaazonosí-
tókatkezelőrendszerhasználatávalazügyfelekáltal
jelenleggyakranhasználtazonosítók(pl.telefonszám,
e-mailcím)összekapcsolhatóakaszámlaszámokkal.Ez
lehetővétennépéldául,hogyegymobiltelefonosalkal-
mazásonkeresztülalehetőlegegyszerűbbmódon,csu-
pánakedvezményezetttelefonszámánakmegadásá-
val,illetvekiválasztásávalazonnaliátutalástindítsunk.
Amásodlagosszámlaazonosítókatkezelőadatbázist
úgykelllétrehozni,hogyabbanbármilyenazonosító-
hozhozzálehessenkapcsolniafizetésiszámlákvagy
azazokatvezetőpénzforgalmiszolgáltatókazonosítóit.
Továbbábiztosítanikell,hogyaregisztráltmásodlagos
azonosítókazügyfelekáltalhasználtösszesszolgálta-
tásbanelérhetőeklegyenek.

Az elszámolási és kiegyenlítési szolgáltatás alapinf-
rastruktúráját olyan módon kell létrehozni, hogy 
a résztvevő pénzforgalmi szolgáltatók likviditáske-
zelésének költsége és erőforrásigénye lehetőleg ne 
növekedjen jelentősen. Ennekmegfelelőenazalap-
infrastruktúraalapvetőenkétmódonhozhatólétre.
Egyrészt lehetséges az azonnali fizetési tranzakciók
GIROZrt.általüzemeltetettelszámolásátésaVIBER-
ben történőbankközi kiegyenlítését egyaránt valós
időben,tranzakciószintenlebonyolítaniegyfolyama-
tosanműködőinfrastruktúrahasználatával,másrészt
pediglehetségesazazonnalirendszerelőzetesfinan-
szírozásmellettiüzemeltetése,amelybenaGIROáltal
üzemeltetettvalósidejűelszámolásbanapénzforgalmi
szolgáltatókazelőzetesenelkülönítettlikviditásukere-
jéigvehetnekrészt,mígatranzakciókkiegyenlítése
aVIBER-benciklikusantörténikmeg(31.ábra).

Mindkét megvalósítási mód esetén kiemelten szem 
előtt kell tartani a bankok likviditási helyzetére gya-
korolt hatásokat, a likviditáskezelési költségek csök-
kentése érdekében tranzakciós értékhatárok alkal-
mazására is szükség lehet.Fontosmegjegyezni,hogy
amennyibentranzakciósértékhatárokkerülnekmeg-
határozásra,azértékhatáralattitételeketkötelezően
azazonnalielszámolásirendszerbekellbenyújtani.Az
elszámolásiéskiegyenlítésimegoldásokpontosmű-
ködésétőlfüggőenlehetalacsonyabb(néhánymillió
forintos)vagymagasabb(akárszázmillióforintosnagy-
ságrendű)egyeditranzakciósértékhatártalkalmazni.
Az azonnali fizetések lebonyolításához kapcsolódó
kockázatok az értékhatárok alkalmazásamellett az
azonnalielszámolásimodellbentovábbcsökkenthe-
tőekarésztvevőknettópozícióinakfolyamatosújra-
számításávalis.Továbbikockázatcsökkentőmegoldás
lehetatranzakciókkiegyenlítéseközöttiidőszaklerö-
vidítése,ezzelugyanismérsékelhetőazügyfelekközött
mármegvalósult,deapénzforgalmiszolgáltatókközött
mégnemkiegyenlítetttranzakciókösszértéke.Ezmeg-
oldhatóegyrésztatranzakciókazonnalikiegyenlítésé-
vel,másrésztpedigciklikuskiegyenlítésalkalmazása
eseténakiegyenlítésiciklusoksűrítésével.

A pénzügyi Stabilitási Tanács döntése alapján az MNB 
2016 májusában széleskörű konzultációt kezdemé-
nyezett az azonnali fizetési rendszer létrehozásában 
érintett összes szereplővel annak érdekében, hogy 
a rendszer működési részleteiről való döntés során 
az összes lényeges információ a rendelkezésre álljon. 
EnnekkapcsánazMNBmegvizsgáltésrészletesenbe-
mutatazérintetteknektöbblehetségesmegvalósítási
modellt is.A lehetségesmodellváltozatokalapvető-
enazelszámolásiéskiegyenlítésiszintműködésében
különböznekegymástól,azonbanaszolgáltatásiszint
mindegyikmodelleseténmegegyezik.Bármilyenvál-
tozatbankerül ismegvalósításraazazonnalifizetési
rendszer,abbankiemeltfigyelmetkellfordítaniabe-
szedések,valamintacsoportosátutalásokkezelésére
is,továbbáazazonnalifizetésirendszerrelpárhuza-
mosanesetlegesentovábbműködő,kisösszegűelszá-
molásirendszerektovábbüzemeltetésilehetőségeitis
részletesenfelkellmérni.Az,hogyazazonnalifizetési
rendszerbőlmilyenmennyiségűtranzakciómaradkiaz
értékhatárokalkalmazásamiatt,szinténhatássallehet
akisebbforgalmútranzakciótípusokfeldolgozásának
helyére.Fontos,hogyazazonnalirendszerrelpárhu-
zamosanneüzemeljenegynéltöbbkisösszegűfizeté-
sirendszer,ezugyanisnegatívhatássallehetahazai
pénzforgalomhatékonyságáraésapénzforgalmiszol-
gáltatókszámáraismagasabbüzemeltetésiköltsége-
keteredményezhet.

31. ábra
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4.2. Az éjszakai elszámolás fokozatos 
megszüntetése

Az MNB az állami fizetések hatékonyságának támo-
gatása érdekében szeretné elérni, hogy a Kincstár 
egyedi és csoportos átutalásai is a gyors és korszerű 
napközbeni elszámolási rendszerben teljesüljenek, 
hasonlóan a hitelintézeti szektorban teljesített át-
utalásokhoz. Azéjszakaielszámolásbólazátutalások
napközbenielszámolásbaterelésénélazegyik leg-
nagyobbfeladatotaKincstárcsoportosátutalásai-
nakáttételejelenti,mivelegyestömegeskifizetések
–pl.nyugdíj,szociálisellátások–jellemzőenadott
napokrakoncentrálódnak.Emiattezekenanapokon
kiugróanmagastételszámútranzakciótkellrövididő
alattelszámolni,amegbízásokösszegétpedigaked-
vezményezettekfizetésiszámláinjóváírni.Azátuta-
lásokéjszakaielszámolásbóltörténőkivezetéséhez

alakítottakiaGIROanapközbenielszámoláshajnali
ciklusát,melybenelsősorbanaMagyarÁllamkincs-
tár(MÁK)csoportosátutalásaikerülnekmajdfeldol-
gozásra.Akedvezményezettekahajnalielszámolás
következtében legkésőbba jelenleg ismegszokott
időpontbanmegkapjákafizetésösszegét.AzMNB,
GIRO, és a hitelintézetek felkészültek a hajnali,
nulladikelszámolásiciklusbevezetésére,a2017ele-
jéretervezettindulásaKincstárfelkészülésétőlfügg.
Aváltozástkövetőenazéjszakaielszámolásbanmár
csakabeszedésjellegűfizetésitranzakciókmarad-
nak,amelyekelszámolásánakjövőbenimódjáraés
helyérevonatkozólehetőségeketazazonnalifizetési
szolgáltatásmegvalósításasoránkellmajdmegvizs-
gálni.
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4.3. A bankkártyás fizetések napközbeni 
elszámolásának és kiegyenlítésének bevezetése

Az MNB elvárása, hogy az átutalásokhoz hasonlóan 
a belföldi bankkártyás fizetési műveletek elszámolása 
és kiegyenlítése is napközben valósuljon meg. AzMNB
egyikalapvetőpénzforgalmifejlesztésicéljaafizetési
tranzakciók,ígyakártyásvásárlásokelszámolásának
gyorsítása.Ezzelösszhangbankerültsor2012-benaz
átutalásitranzakcióknapközbenielszámolásánakbeve-
zetésére,majd2015folyamánanapközbeniciklusok
sűrítéséreis.Ugyanakkoralegnépszerűbbésleggyor-
sabbüteműbővüléstmutató lakossági elektronikus
fizetésimód, a fizetési kártyás vásárlások esetében
akereskedőkszámláin jelenleg iscsakáltalában1-2
nappalatranzakciólebonyolításautántörténikmeg
avásárlásokellenértékének jóváírása.Anapközbeni
elszámolás és kiegyenlítés bankkártyás fizetésekre

történőkiterjesztéserévéntovábbbővülhetakártyás
elfogadói infrastruktúra,ezáltalmégtöbbhelyenle-
hetelektronikusalternatívájaakészpénzesfizetésnek.

Az MNB elvárásaival összhangban a GIRO megkezd-
te a belföldi fizetési kártyás tranzakciók elszámolási 
lehetőségeinek vizsgálatát.Abelföldifizetésikártyás
tranzakciókelszámolásánakanemzetközikártyatársa-
ságoktólvalóátvételéreazeurópaibankközi-jutalék
szabályozásadlehetőséget,amelyszámosújelőírást
fogalmazmegazüzletiszabályokravonatkozóan.En-
nekkeretébenelkellválasztaniakártyástranzakciók
elszámolásátakártyatársaságifunkciókhozkapcsolódó
feladatoktól,ígylehetővéválikapiaciversenyafeldol-
gozásitevékenységesetébenis.
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4.4. A KELER csatlakozása a T2S-hez

A KELER a felülvizsgált migrációs tervnek megfelelően 
2017. február 6-án, a negyedik hullámban tervez csat-
lakozni a TARGET2-Securities (T2S) páneurópai érték-
papír-kiegyenlítési platformhoz. Aprojektbenrészt-
vevőértéktáraköthullámbancsatlakoznaka2015.
június22-énelindulteurópaiinfrastruktúrához,acsat-
lakozások2015júniusaés2017szeptembereközött
közelfélévesrendszerességgelkerülneklebonyolítás-
ra.2015őszénazeurópaipiacegyiklegnagyobbköz-
pontiértéktára,azEuroclearCsoportjelezte,hogyaz
eredetileg2016márciusáratervezettcsatlakozásával
kapcsolatbanbizonytalanságotlát,ígyegykésőbbiidő-
pontbanszeretnebelépniarendszerbe.AT2S-projekt
döntéshozótestületeinbelülmegvitatásrakerültaz
EuroclearCsoportcsúszásánakpotenciálishatása,és
többértéktár,ígyaKELEResetébenisazadöntésszü-
letett,hogyegyhullámmalkésőbbfognakcsatlakozni

arendszerhez.Azeredetileg2016.szeptember12-re
tervezettbelépéshelyetttehát2017.február6-ánfog
csatlakozniahazaiértéktáraT2S-hez.AKELERama-
gyarmigrációcsúszásátegyeztetteahazaiértékpapír-
piaciszereplőkkel,ésaprojektkeretébenmeghatáro-
zottaknakmegfelelőenújcsatlakozásitervetalakított
ki,mely figyelembe veszi a hazai piacra vonatkozó
rendszertesztekmódosuló időpontjait.Minthogyaz
MNBaztadöntésthozta,hogyamagyarforintotki-
egyenlítésidevizakéntegyelőrenemteszielérhetővé
aplatformon,aKELERcsatlakozásátkövetőenelső-
sorbanazeuróbankereskedetthazaiértékpapírokki-
egyenlítésiplatformjakéntfogműködniaT2S.Ahazai
értéktármindemelletthozzáférésipontkéntfogszol-
gálniazEurópamásországaibanbefektetniszándékozó
hazaiügyfelek,valamintaMagyarországonbefektetni
tervezőkülföldiügyfelekszámára.

Azutóbbiévekjelentősebbeurópaiinfrastruktúra-fejlesztésiprojektjénekeredményeként2015.június22-énelindult
aTARGET2-Securities(T2S)elnevezésűpáneurópaiértékpapír-kiegyenlítésiplatformműködése. Ezenanaponélese-
dettGörögország,Románia,Máltaés Svájc központi értéktárainakkapcsolataa rendszerrel,majdaugusztus31-én
Olaszország is csatlakozni tudott a kezdeményezéshez.A rendszerbevalóbelépésmigrációs tervénekmegfelelően
2016.március29-énPortugáliaésBelgiumegy-egyértéktáraislezártaacsatlakozásifolyamatot,így2016áprilisára
márhéteurópaiértéktárrendelkezettkapcsolattalEurópalegmodernebbinfrastruktúrájához,amely lehetővéteszi
acsatlakozóértéktárakértékpapír-műveleteinekhatékonykiegyenlítését,ezáltalcsökkentveahatáronátnyúlótranz-
akciók költségét, és növelve az európai értékpapírpiac vonzerejét és versenyképességét. A rendszer használatával
lehetővéválik,hogyegyeurópaibefektetőegyetlenponton,sajátnemzetiértéktáránkeresztülelérjeazösszescsat-
lakozó értéktár értékpapír-kínálatát és partnereit, anélkül, hogy költséges értékpapírszámla-kapcsolatokat kellene
kiépítenieaszámáravonzóországokban.MindezhozzásegítiEurópátahhoz,hogyegységesértékpapírpiackénttudjon
fellépnimindahazai,mindpedigakülföldibefektetőkfelé.

AT2Selindulásátmegelőzőenegyportugálbefektetőcsakúgytudottgörögértékpapírtvásárolni,harendelkezett
kapcsolattalagörögértékpapírtnyilvántartóhelyiértéktárhoz.Ezakapcsolatközvetlen,vagyközvetettrendszertag-
ságkéntnyilvánultmeg,melynekdíjaazértékpapír tartásánakdíjátnövelte.Egykiterjedt termékkörrel rendelkező
befektetési szolgáltatónak tehát az összes érintett értéktárral értékpapírszámla-kapcsolatot kellett kiépítenie, ami
aszolgáltatóköltségeinkeresztülavégbefektetőiköltségeketismegemelte.Felismerveazt,hogyazígykialakulópár-
huzamoshálózatokfenntartásánakköltségecsökkentiazeurópaitőkepiacversenyképességétmindazeurópai,mind
pedig az Európánkívüli befektetők szemében, az EurópaiKözpontiBankelindította a T2S-projektet a redundancia
mérsékléseérdekében.Azújinfrastruktúraúgyalakítkirövidebbelérésiutakat,hogyazértéktárakszámáraegysze-
rűbb kapcsolódási lehetőséget, illetve közös kiegyenlítési mechanizmust biztosít, egységesítve az üzletmenetet.
Anemzetköziszámlakapcsolatokkialakításánakfelelősségetehátátkerülazértéktárakhoz,viszontezekaT2Stechnikai
megoldásainak,illetveatámogatóeurópaiszabályozásnakköszönhetőenkönnyebbenlétretudjákhozniazegységes

4. keretes írás
A T2S elindulása, a KELER csatlakozásának várható hatása a jegybanki fedezetkezelésre 
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Az Európai Központi Bank értékelése szerint a KELER 
alapvetően menetrend szerint halad a T2S-csatlako-
zás előtt elvégzendő feladatai teljesítésével. További 
fejlesztésekre van szükség a kapcsolat élesedése előtt 
többek között a társasági események51 kezelésére vo-
natkozó feladatok tekintetében52. AKELER-nekaT2S-
hezvalócsatlakozáselőttbizonyítaniakell,hogybelső
folyamataimegfelelnekaplatformáltalalkalmazottnak.
Aharmonizációsfeladatokjogi,informatikaiésüzlet-
menettelkapcsolatostémákatérintenek, ígytöbbek
közöttkitérnekateljesítésvéglegességénekszabályozá-
sára,azalkalmazandóüzenetszabványokra,ésazüzleti
nappontosmenetrendjénekmeghatározására.Külö-
nöshelyetfoglalelaharmonizálandópontokközött
atársaságieseményekkezelése,mellyelkapcsolatban
jelentősváltoztatásokszükségesekmindajogszabályi
környezet,mindpedigapiaciszokványokterénEuró-
pa-szerte.Ennekelsődlegesoka,hogyafüggőbenlévő

tranzakciókbanszereplőértékpapírokkalkapcsolatos
társaságieseményekfeldolgozása,ígypéldáulegybefo-
gadott,dekiegyenlítéselőttállómegbízásbanszereplő
részvénnyelkapcsolatososztalékjogosultságkezelése
terénnemegységesazeurópaigyakorlat.Anemze-
ti sajátosságok számosságából adódóan a társasági
eseményekkezelésénekeurópaiszintűegységesítése
aT2S-projektegyiklegnagyobbkihívástjelentőfelada-
ta,aKELERésazMNBpedigelkötelezettaziránt,hogy
amegfeleléshezszükségeshazaiváltoztatásokidőben
megszülessenek.AT2S-csatlakozástechnikaifeltétele-
itaKELER2012-benindítottStratégiaiModernizációs
Programjateremtimeg,melynekkeretébentöbbT2S-
specifikusmódosításfogélesednia2017.február6-i
csatlakozáselőtt.Arendszerbevalóbelépésighátralé-
vőhónapoktehátafelkészülésjegyébenfognaktelni,
azMNBpedigteljesmértékbentámogatjaaKELER-t
aszükségesfejlesztésekvégrehajtásában.

európai tőkepiac háttér-infrastruktúráját. Az említett portugál befektető így immár egyetlen értéktáron keresztül
elérhetiazösszestöbbiT2S-értéktárértékpapír-kínálatát,ezáltalpedigelkerülhetimindazokataköltségeket,amelye-
ketkorábbanazegyesnemzetipiacokonahelyiközvetítőknekkifizetett.

Az európai értéktárak rendszerszintű együttműködésének feltétele, hogy az alapvető folyamataik harmonizáltak
legyenek,hiszenezteszilehetővéegyolyanközöskiegyenlítésirendszerlétrehozását,melyhatékonyanüzemeltethe-
tő.Aharmonizációspontokközülittkiemeljükazüzletinapmenetrendjét,illetveamunkanapokévenbelülibeosztá-
sát,mivelezekközvetettenazMNBfolyamatairaishatástgyakorolhatnak.AT2S18:00-korzárjaazüzletinapot,azezt
követő45percbennapzárási folyamatokatfuttat,majd18:45és20:00közöttnyitjamegakövetkezőmunkanapot,
amely20:00-tól elérhető.Mivel azüzletinapmenetrendjénekátvétele feladatként jelentkezikaKELER számára is,
ajelenleg18:00utánibenyújtásihatáridőitfelülkellvizsgálnia.IlyenhatáridővonatkozikazMNBkedvezményezettsé-
géveltörténőértékpapír-zárolásrais,melyrejelenleg18:30-igvanmódjaabankszektornak.AKELERT2S-csatlakozá-
sakortehátlegalább18:00-igelőrekellhozniazemlítettzárolásihatáridőt,minimum30perccelcsökkentveabankok
számárarendelkezésreállóidőkeretet.AkövetkezőpotenciálisváltozásaT2Smunkarendjébőladódik,melyahazai
gyakorlattóleltérőennemalkalmazszombatimunkanapokat,illetvenemveszifigyelembeazegyesnemzetiünnepe-
ket.AKELERacsatlakozástkövetőenmindaT2Sáltalalkalmazott,mindpedigahazaimunkarendnekmegfogfelelni,
viszontígylesznekolyanmunkanapok,amikornemfoghozzáférniaT2S-hez.Azinfrastrukturálisegyüttműködésből
fakadóanazárolásifunkcióilyenkorkorlátozottanleszelérhető,amiaztjelenti,hogyszombatimunkanapokonaban-
kokvárhatóannem tudnakmajdértékpapír-zárolássalhitelkeretetnövelni azMNB-nél. Ennekoka,hogya zárolási
eseményeknekaT2S-benismegkelljelenniükahhoz,hogyaKELERésaT2Snyilvántartásaközöttiszinkronmegma-
radjon,viszontaT2Szárvatartásamiattszombatonnemleszmódaszinkronizálására,amivárhatóancsakazárolási
funkcióaznapikorlátozásávalleszkezelhető.EzenpotenciálisváltozásokrólazMNBésaKELERegyeztetéseketfolytat,
illetvemegfelelőidőbentájékoztatjaazérintettpiaciszereplőket.

51Társaságieseményneknevezzükaztazalkalmat,amikoregyértékpapírtulajdonosajogosultazértékpapírhozkapcsolódójogokkibocsátóval
szembenigyakorlására(pl.osztalékfizetés,közgyűlés,kamatfizetésstb.).

52EurópaiKözpontiBank(2016):SixthT2SHarmonisationProgressReport
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5. Biztonsági kérdések 
a pénzforgalomban

Apénzügyiinfrastruktúrák,illetveazelektronikusfizetési
eszközökbiztonságosműködéseelengedhetetlenefize-
tésieszközökhasználatánakszéleskörűelterjedéséhez.
Ennekbiztosításaérdekébenfolyamatosanfigyelemmel
kellkísérniazelektronikuspénzforgalomhozkapcsoló-
dókockázatokatésvisszaéléseket,valamintegyértelmű

szabályokatkellmeghatározniafizetésieszközökműkö-
désérevonatkozóan.Agyorstechnikaifejlődés,valamint
afizetésimódokúj területeken történő felhasználása
miattszemelőttkelltartani,hogyazinnovációnemve-
szélyeztethetiatranzakciókbiztonságoslebonyolítását
ésazelektronikuspénzforgalombavetettbizalmat.
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5.1. Az elektronikus pénzforgalomhoz 
kapcsolódó visszaélések alakulása

2015-ben kismértékben nőtt a fizetési kártyás 
visszaélések összforgalomhoz viszonyított aránya 
és az okozott kár értéke, de továbbra is rendkívül 
alacsony maradt (32.és33.ábra). 2015elsőhárom
negyedévébenfolytatódotta2014.évetisjellemző
növekvőtrendavisszaélésekterén,amagyarfizetési
kártyásrendszerennekellenérenemzetköziszinten
iskimagaslóanbiztonságos.Azévelsőháromne-
gyedévébenösszesen 16 504 visszaélést követtek
elahazaikibocsátásúfizetésikártyákkal,azezek-
kelokozottkárpedigmegközelítetteaz575millió
forintot.Bár2013.másodikfélévétőlkezdődőenaz
összforgalomhozképestnövekedésfigyelhetőmeg
mindavisszaélésekszáma,mindazezekkelokozott
káresetében,ugyanakkorezekamutatóktovábbra
semérikelateljesforgalom0,005,illetve0,01száza-
lékátsem.Azelfogadóioldalonahazaielfogadóihá-
lózatbantapasztalt2204visszaélésselösszesentöbb
mint116millióforintkártokoztakazévelsőhárom
negyedévében.Avisszaéléseketkártyatechnológiák

szerintvizsgálvanemlátszikeltérésahagyományos
ésazérintőkártyákközött,azazagyorsabbéské-
nyelmesebbfizetéstlehetővétevőérintésesfunkció
használatanemjelenttovábbikockázatotazügyfelek
szempontjából.

A visszaélések elsősorban a határon átnyúló és 
a kártya fizikai jelenlétét nem igénylő, jellemzően 
internetes vásárlási tranzakciókat érintették.2015
elsőfélévébenavisszaélésekmintegyháromnegyedét
akártyafizikaijelenlététnemigénylőtranzakciókhoz
kapcsolódóankövettékel.Fontosazonbanfigyelem-
bevenni azt is, hogyafizetési kártyás tranzakciók
egyébként is számottevőenemelkedő forgalmához
viszonyítva is kiemelkedő az internetes vásárlások
forgalmánakbővülése,ígyezishozzájárultazilyen
típusúvisszaélésekarányánaknövekedéséhez.Avisz-
szaélésekkelokozottkárértékéttekintvehasonlóten-
denciák láthatók, azonban a hamisított kártyákkal
elkövetettvisszaélésekbőlszármazókárarányané-
milegnagyobb,mintadarabszámszerintimegoszlás

32. ábra
Visszaélések és az ezekkel okozott kár aránya a kibocsátói 
oldalon az összes fizetési kártyás forgalomhoz képest 
(2010–2015)
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33. ábra
A hazai kibocsátású kártyákkal lebonyolított forgalom és 
az ezekkel elkövetett visszaélések számának és értékének 
változása a megelőző év azonos időszakához viszonyítva 
(2011–2015)
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esetében(2015.elsőfélévébenmeghaladtaa23szá-
zalékot)(34.ábra).

A magyarországi kártyákkal történő fizetés európai 
összehasonlításban is kimagaslóan biztonságosnak 
tekinthető.AzEurópaiKözpontiBankkártyásvissza-
élésekkelfoglalkozóátfogójelentése53alapjánmegál-
lapítható,hogyamagyarországifizetésikártyásvissza-
élésekértékevoltalegalacsonyabbegészEurópában
ajelentésbenrészletezett2013-asadatokatelemezve
(35. ábra).A kártyás visszaélések jellemzőennem-
zetközi elkövetői csoportokhoz kötődnek, amelyek
elsősorbanakevésbébiztonságos infrastruktúrával
rendelkezőországokattámadják.Amagyarországifi-
zetésikártyásrendszerjelenlegibiztonságiszintjének
megőrzéselényegesszempont,amelynekeléréséhez
folyamatosfejlesztésekrevanszükségmindapénz-
forgalmiszolgáltatók,mindpedigakártyatársaságok
részéről.

34. ábra
A hazai kibocsátású fizetési kártyákkal elkövetett visszaélések számának és értékének megoszlása visszaéléstípusok 
szerint 
(2010–2015 I. félév)
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53EuropeanCentralBank:Fourthreportoncardfraud,2015

35. ábra
Visszaélések értéke az egyes európai országokban a teljes 
fizetési kártyás forgalomhoz viszonyítva 
(2013)
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Forrás: ECB: Fourth report on card fraud
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A fizetési kártyás visszaélésekhez kapcsolódóan leírt 
károk túlnyomó többségét nem az ügyfelek, hanem 
a kártyakibocsátó és az elfogadó pénzforgalmi szol-
gáltatók viselik elsősorban a fogyasztókat védő ked-
vező szabályozásnak köszönhetően(36.ábra).2015.
elsőháromnegyedévébenakibocsátóioldalonleírt
kármegközelítetteaz537millióforintot,ennekazon-
banmindössze11 százalékátkellettazügyfeleknek
megfizetnie.Azelfogadóioldalonleírtkárvalamivel
kevesebb,mintkétharmadátakibocsátók,egyharma-
dátakereskedőkfizették(lásd.Kifizetiavégén?című
5.keretesírást).

APénzforgalmitörvényalapjánszámosszabályvédiafizetőfél(bankkártya-birtokos)ügyfeleketapénzforgalmiszol-
gáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan, így a bankkártyához köthető visszaélések esetében is. A Pénzforgalmi
törvényrészletesenmeghatározzaapénzforgalmiszolgáltatáshozkapcsolódófelelősségiéskárviselésiszabályokatés
azahhozkapcsolódófeladatokatis.Azügyfélabankkártyaellopásának,jogosulatlanvagyjóvánemhagyotthaszná-
latánakészlelésétkövetőenhaladéktalanulkötelesaztbejelenteniapénzforgalmiszolgáltatónak.Azonbanapénzfor-
galmiszolgáltatókisészlelhetnekazügyfélbejelentésétőlfüggetlenül ilyenfizetésiműveleteketakülönbözőszűrő-
rendszereiksegítségével.Abejelentéstkövetőenapénzforgalmiszolgáltatóazérintettbankkártyávaladottmegbízás
alapjánfizetésiműveletetnemteljesíthet,illetvehaakeretszerződésbenerrőlmegállapodtak,abankkártyajogosu-
latlanvagycsalárdmódontörténőhasználatánakgyanújaesetén,vagyabankkártyabiztonságaérdekébenletilthatja
abankkártyát.Abankkártyaletiltásáért,illetveannakmegakadályozásáért,hogyabankkártyávaladottfizetésimeg-
bízásalapjánfizetésiműveletteljesítésrekerüljön,apénzforgalmiszolgáltatónemszámíthatfeldíjat.

APénzforgalmitörvénynemírjaelő,hogybankkártyávaltörténtvisszaélés,ellopásstb.eseténazügyfélkötelesrend-
őrségifeljelentésttenni.Apénzforgalmiszolgáltatókivizsgálásieljárásánaktehátnemlehetfeltételeazügyfélrend-
őrségi feljelentése, attól az független. Nagyon fontos azonbanmegjegyezni, hogyminden egyes esetet egyedileg
szükségesmegvizsgálni.Alapesetbenazügyféláltaljóvánemhagyott(példáulmásáltalelkövetettcsalássalvégrehaj-
tott)fizetésiműveletteljesítéseeseténapénzforgalmiszolgáltatókötelestöbbekközöttvisszafizetniazügyfélszámá-
raafizetésiműveletösszegét,valamintkötelesmegtéríteniazügyfélkárát.Lehetnekazonbanolyanesetek,amikoraz
ügyfélkénytelenakártviselni,azonbanfontostudni,hogyennekakárviselésikötelezettségnekamértékealapvetően
korlátozvavan. Ígypéldául,haazügyfélnemrosszhiszeműen,nemcsalárdmódon jártel,éspéldáulellopottvagy
elvesztett bankkártyájával, a PIN kódjának használatával történt a visszaélés, annak a pénzforgalmi szolgáltatóhoz
történt bejelentéséig keletkezett károkból legfeljebb negyvenötezer forintnak megfelelő összeg mértékéig viseli
akárt.EzazösszegazonbanaPSd2hazaijogrendbetörténőátültetésétkövetően,várhatóan2018elejétőljelentősen
továbbcsökken,hozzávetőlegesentizenötezerforintra.Abankkártyaeltűnésének,ellopásánakbejelentésétkövetően

5. keretes írás
Ki fizeti a végén?

36. ábra
A fizetési kártyás visszaélések kapcsán leírt kár 
a kibocsátói és az elfogadói oldalon
(2015. I–III. negyedév)
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Az egyéb, kártyás forgalmat nem tartalmazó elektro-
nikus pénzforgalmat érintő visszaélések számában és 
értékében jelentős volatilitás mutatkozik, ugyanakkor 
összforgalomhoz viszonyított arányuk elhanyagolha-
tó(37.ábra).Asikeresvisszaélésekszámaazelmúlt
időszakokban80darabalattmaradtnegyedévenként,
ugyanakkorazelektronikusfizetésimódok,például
azátutalásistb.tranzakcióknegyedévenkénti80-90
millióstranzakciószámáhozviszonyítvaeznemjelent

számottevő nagyságrendet. Hasonlóan alacsony az
ilyentípusúvisszaélésekkelokozottkárértékeis.

Az ügyfeleknek a készpénzhasználat a visszaéléseket 
nézve sok szempontból veszélyesebb, mint az elekt-
ronikus fizetési módok.Akészpénzestranzakciókés
a készpénzzel kapcsolatos visszaélések és bűncse-
lekményekszámáravonatkozóannemlehetségesaz
elektronikuspénzforgalmiadatokhozhasonlóteljes
körűstatisztikátelőállítani.Abűnügyistatisztikáksze-
rint2015-bentöbbmint2ezerpénztárcaellenilopás
ésrablástörtént,mígbelföldipapírpénzzelkapcsolat-
banközel7ezerlopástésrablástkövettekel.Ezszám-
szerűenkevesebb,mintahazaikibocsátásúfizetési
kártyákkalelkövetettvisszaéléseknagysága,azonban
sokesetbenazelvesztést,ellopástasértettekfelte-
hetőenbesemjelentették,emellettafogyasztóbarát
szabályozásnakköszönhetőenafizetésikártyásvisz-
szaélésekkelokozottkároknakcsupánkisrészehárul
akártyabirtokosokra,mígakészpénzesetébenáltalá-
bannincsilyenjellegűutólagoskártérítésilehetőség,
azokozottkártalegtöbbesetbenteljesmértékben
asértettekviselik.Azátutalásiésegyébtranzakciókat
érintővisszaélésekarányapedigrendkívülalacsony,
emellett a pénzforgalmi szolgáltatók számos olyan
biztonsági intézkedéstalkalmaznak,amelyek révén
azügyfeleketérintővisszaélésikockázatelhanyagol-
hatómértékű.

37. ábra
Az elektronikus pénzforgalomban elkövetett visszaélések 
száma és értéke54 
(2010–2015)
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Sikeres visszaélések száma

keletkezettkártteljesmértékbenapénzforgalmiszolgáltatóviseli.

Alapesetbenapénzforgalmiszolgáltatónakelkellfogadniaazügyfélállításátavisszaéléstényérevonatkozóan.Abban
azesetben,haapénzforgalmiszolgáltatókétségbevonjaazügyfélállítását,miszerintakérdésesfizetésiműveleteket
nemhagytajóvá,nemőkezdeményezte,apénzforgalmiszolgáltatónakkellbizonyítania,hogyaszóbanforgófizetési
műveleteketvalóbanazügyfélhagytajóvá,őkezdeményezte.Apénzforgalmiszolgáltatóabbanazesetbenmentesül
akártérítésikötelezettségalól,ígyateljeskárazügyfeletterheli,habizonyítanitudja,hogyakártazügyfélpéldául
csalárdmódoneljárvaokozta.Fontoskiemelni,hogyabbanazesetbenisazügyfeletterheliateljeskár,hapéldául
szándékosan nem jelenti be a pénzforgalmi szolgáltatónak a bankkártya ellopását, noha tudomása van róla, vagy
súlyosangondatlanuljártelpéldáulazáltal,hogyaPINkódjátegyütttartottaabankkártyájával.

54Azábraafizetésikártyásvisszaélésekadataitnemtartalmazza
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5.2. Kiberkockázat

Az elmúlt 10 évben a kiberktámadások világszerte 
növekedtek, mely a pénzügyi infrastruktúrák eseté-
ben is megnöveli a kiberkockázatot.Akiberkockázat
kezelésétnapjainkegyikleglényegesebbkihívásának
tartják, mivel a pénzügyi infrastruktúrákat érintő
kibertámadásokazokpénzügyiszektorbanbetöltött
központiszerepükmiattegybenrendszerkockázatot
is hordoznakmagukban. Nemzetközi szinten egyre
gyakrabban,egyreszofisztikáltabbmódonfordulnak
előkibertámadások,mindemellettatámadókésmo-
tivációikegyreváltoznak,emiattnehézafelkészülés
akibertámadáskivédésére.Akibertámadókatazisse-
gíti,hogyazinformatikaegyrenagyobbszerepetkap
apénzügyiinfrastruktúrákműködésébenésapénzügyi
szolgáltatásoknyújtásában,illetveapénzügyipiacokon
arendszerműködtetőkésarésztvevőkkölcsönösfüg-
gőségeegyrenagyobbmértékű.

A kiberkockázat kezelésének fontosságát felismerve 
nemzetközi ajánlások születtek, melyek beépülnek 
a hazai felvigyázói módszertanba. ANemzetköziFize-
tésekBankjának(BIS)FizetésiésElszámolásiRendszer

Bizottsága (Committee on Payment and Settlement
Systems–CPSS)ésazamerikaiszékhelyűÉrtékpapír
BizottságokNemzetköziSzervezete(InterantionalOrga-
nizationofSecuritiesCommissions–IOSCO)2012-ben
publikálta24alapelvettartalmazókiadványát(Principles 
for Financial Market Infrastructures – PFMI), amely
egységesalaprahelyezteapénzügyiinfrastruktúrákkal
szembentámasztottkövetelményeket.Ezekafelvigyá-
zóialapelvekakiberkockázatotaműködésikockázat
részekéntkezelték.Akibertámadásoknövekvőfenyege-
tettségemiattakiberkockázatottöbbféleszempontból
ismegvizsgálták,ígyaPFMIalapelveihezkapcsolódóan
részletesebbiránymutatást55adottkiaBISazirányítási
rend,általánoskockázatkezelés,teljesítésvéglegessé-
ge,kommunikációéspénzügyiinfrastruktúrákközötti
linkekhezkapcsolódóan.Azújkiberkockázatiajánlások
alkalmazásáhozútmutatótkészítaBISésazIOSCO56,
amelynekvéleményeztetésenemzetközikonzultációke-
retébenfolyamatbanvan.Azútmutatóhozafelvigyázott
rendszerekvéleményétkikérveazMNBistettjavaslato-
kat.Anemzetköziajánlásátvételeésahazaifelvigyázási
módszertanbavalóátültetésefolyamatbanvan.

55Cyberresilienceinfinancialmarketinfrastructures(November2014)
56Guidanceoncyberresilienceforfinancialmarketinfrastructures–Consultativereport(November2015)
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5.3. SecurePay ajánlások megjelenése

Az internetes fizetések biztonságára vonatkozó MNB-
ajánlás kiadásával és a közeljövőben annak betar-
tására irányuló ellenőrzése révén a csalások, visz-
szaélések megelőzhetőek e területen57.AzEurópai
Bankhatóság(EBA)iránymutatásánaktörténőmegfe-
lelésbiztosításacéljábólazMNBelkészítetteés2015.
november13-ánközzétettehonlapján„Azinterneten
keresztülnyújtottpénzügyiszolgáltatásokbiztonsága”
címűajánlását58.Azajánlásmindenolyanpénzügyi
intézményszámárairánymutatástkívánadni,amely
internetalapúszolgáltatástnyújtügyfeleinek.Azaján-
lásvonatkozikazinternetesátutalásokra(pl.közüzemi
számlákfizetése,vásárlásazinternetenátutalással),
azinterneteskártyásfizetésiműveletekre(pl.online
bankkártyásfizetés),acsoportosbeszedésekelektroni-
kusfelhatalmazásának,valamintazelektronikuspénz-
számlákközöttiutalásokinternetenkeresztültörténő
megadására.Azajánláscéljaazinternetesfizetésekkel,
beleértveabankkártyákinternetenkeresztültörténő
használatávalkapcsolatoscsalások,visszaélésekmeg-
előzése,ígyafizetésimódokirántibizalomnövelése,
melyabanknakésazügyfélnekisegyarántérdeke.
Acélokeléréseérdekébenazajánlásmeghatározza
azáltalánosellenőrzésiésbiztonságikörnyezetre,va-
lamintaz internetesfizetésiműveletekrevonatkozó
különlegesellenőrzésiésbiztonságiintézkedésekrevo-
natkozóminimumkövetelményekmellettazügyfelek
tájékoztatására,oktatásáraésazügyfelekkelfolytatott
kommunikációmódjáravonatkozókövetelményeketis.
Mindezamiattisfontos,mivelazelmúltidőszakbanaz
interneteskereskedelembenjelentősfellendülésta-
pasztalhatóEurópában,ésalegnagyobbnövekedést
aközép-kelet-európairégióországaiértékel,melyek
közülMagyarországonközel25%-kalnőttaforgalom
2014-ben.AmegújítottPénzforgalmiirányelvbe(lásd
3.3fejezet)beépítettékazinternetenkeresztülnyúj-
tottpénzügyiszolgáltatásokbiztonságáravonatkozó
EBA-iránymutatást,ígyaPénzforgalmiirányelvhazai
jogrendbetörténőátültetésétkövetőenazMNB-aján-
láshatályátvesztiésetémábanamódosulóhazaijog-
szabályokveszikátaszabályozásszerepét.

Az ügyfeleket és bankokat érintő egyik legjelentősebb 
változás az ügyfél-hitelesítési eljárás szigorítása.Az
egyfaktorosazonosítás–melyafelhasználóiazonosí-
tóhozkapcsolódóancsakegystatikusjelszómegadását
jelenti–azinternetespénzügyiszolgáltatásokhoznem
admegfelelőbiztonságot.Éppenezértazinternetes
fizetésekmégbiztonságosabbá tételeérdekébenaz
ajánláserősügyfél-hitelesítéstírelőapénzügyiszolgál-
tatásigénybevételéhezvagyazadatokmódosításához
kapcsolódóan.Azerősügyfél-hitelesítésagyakorlatban
olyan,azügyfélegyértelműbeazonosításáraszolgáló
eljárástjelent,amelylegalábbkétvagytöbbhitelesítési
kategóriábasorolhatóelemfelhasználásánalapul,mely
elemekegymástólfüggetlenek,ígybiztosítvaazt,hogy
azegyikelemfeltörésenebefolyásoljaatöbbielem
megbízhatóságát.Azegyeshitelesítésikategóriákazis-
mereten(csakaszolgáltatástigénybevevőáltalismert
információ,mintajelszóvagyPINkód),abirtokláson
(csakaszolgáltatástigénybevevőáltalbirtokoltdolog,
mintafizetésikártya)ésabiológiaitulajdonságon(a
szolgáltatástigénybevevőszemélyesjellemzője,mint
azujjlenyomata,hangja)alapulnak.Bizonyosesetek-
ben,alacsonyabbbiztonságúügyfél-hitelesítésieljárás
isengedélyezett.Ilyenekpéldáulazügyfélkorábban
létrehozottfehérlistáinszereplőmegbízhatókedvez-
ményezettekfeléirányulókimenőtranzakciók,ugyan-
azonügyfélugyanannálazintézménynélvezetettkét
számlájaközöttitranzakciók,ugyanazonaz intézmé-
nyenbelüliátutalások,amelyeketatranzakcióalapú
kockázatfelmérésmegengedhetőnektartvalamintakis
összegűfizetésitranzakciók.Mindenmásesetbenaz
ügyfélnekaszigorúbbhitelesítésieljárásonkellátes-
nie,amikorinternetentörténővásárlássoránfizetés
céljábólbelépanetbankjába,vagyonlinebankkártyás
fizetéskorabankkártyaadatainakmegadásávalfizet.
Agyakorlatbanazerősügyfél-hitelesítésalapjajellem-
zőenazügyféláltalmegadottfelhasználónév,jelszó
kiegészítveegyegyszerhasználatosjelszóval,amelyaz
ügyfélhezváltozatoscsatornákonkeresztüljuthatel,
ígypéldáulSMS-benamobiltelefonjára,vagyabankja
általbiztosítotttokenhasználatávalsajátmagagenerál.

57 http://www.origo.hu/gazdasag/20151116-fokozodik-az-elektronikus-fizetesek-biztonsaga.html
58http://www.mnb.hu/letoltes/a-magyar-nemzeti-bank-15-2015-szamu-ajanlasa-az- interneten-keresztul-nyujtott-penzugyi-szolgaltatasok-
biztonsagarol.pdf

http://www.origo.hu/gazdasag/20151116-fokozodik-az-elektronikus-fizetesek-biztonsaga.html
http://www.mnb.hu/letoltes/a-magyar-nemzeti-bank-15-2015-szamu-ajanlasa-az-interneten-keresztul-nyujtott-penzugyi-szolgaltatasok-biztonsagarol.pdf
http://www.mnb.hu/letoltes/a-magyar-nemzeti-bank-15-2015-szamu-ajanlasa-az-interneten-keresztul-nyujtott-penzugyi-szolgaltatasok-biztonsagarol.pdf
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5.4. A pénzforgalmi üzemzavarok 2015. évi 
tapasztalatai

A bankszektor pénzforgalmi üzemzavarokról szóló 
eseti jelentéseinek száma 2015-ben másfélszere-
sére növekedett előző évhez képest, amely darab-
szám a pénzforgalmi szolgáltatók számához, illetve 
a pénzügyi infrastruktúra összetettségéhez viszo-
nyítva továbbra is alacsonynak tekinthető.AzMNB
apénzforgalmiszolgáltatásokműködésikockázatának
pontosabbfelméréseérdekébenelőírtaabankoknak,
szakosítotthitelintézeteknekésafióktelepeknek,hogy
apénzforgalmiüzemzavarokról59jelentésttegyenek.
2015-ben összesen 27 hitelintézet 247 pénzforgal-
mat érintő üzemzavarról küldött adatszolgáltatást,
amíg2014-ben26hitelintézetre169eset jutott.Az
üzemzavarokbekövetkezésüktőlmértfennállásiideje
ajelentésekalapjánátlagban3óra40percvolt,ami
közelhúszpercesjavulástjelent2014-hezképest.Az
incidensekbekövetkezéseésészleléseközötttovábbra
semteltelfélóránálhosszabbidő.

A bekövetkezett pénzforgalmi üzemzavarok 14 száza-
lékánál, azok jellege vagy incidens idejüknek a hossza 
miatt a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. 
(vIII. 6.) MNB-rendelet (MNBr.) előírása is sérült.Ezen
esetektöbbségébenahaladéktalanjóváírásraésafi-
zetésiműveletpénzforgalmiszolgáltatókközöttitelje-
sítési idejére60vonatkozóelőírásoknaknemfeleltek
megahitelintézetekmaradéktalanul.Általábanezek
akésedelmekórákbanmérhetőek,deelőfordult,hogy
többmintegybankimunkanapiselteltahibabekö-
vetkezéseésannakkijavításaközött,amiegyátutalás
teljesítéseesetén,afizetésiösszegnagyságátólfügget-
lenül(pl.adófizetésikötelezettségteljesítése)azügyfe-
leketérzékenyenisérinthette.AzMNB-hezbeérkezett
jelentésekalapján7hitelintézet15üzemzavaratartott
24óráigvagyazontúliidőtartamig.Ahibákközülegy
esetben16nap,mígegymásikesetben31napteltel
ahibakeletkezésétőlannakészleléséig.Előbbiesetben
egyazéjszakaielszámolásimodulbaküldöttcsoportos
beszedésikérésekettartalmazócsomagotnemsikerült
megfelelőenfeldolgozni–ügyintézőifigyelmetlenség
miatt–,mígamásodikesetbenegyhónaponkeresztül

azügyfelekáltaltelefononmegadotttöbbmint700
darabcsoportosbeszedésifelhatalmazássalkapcsola-
tosüzenetnemkerültelküldésreakedvezményezettek
részérerendszerhibamiatt.Ahibaelhárításarövididőt
vettigénybemindkétesetben,azonbanazügyfeleket
érhették kellemetlenségek az elmaradt teljesítések
miatt, lévén,hogycsoportosbeszedésekrőlvoltszó
ésefizetésimegbízásoknyomonkövetéseazügyfe-
lekrészérőlnehezebb,mintpéldáulegynemteljesült
kártyásfizetésesetében.

A legtöbb pénzforgalommal kapcsolatos üzemzavar 
az internetbanki rendszereket és a banki rendsze-
rekből történő átutalások indítását és azok fogadá-
sát érintette (38.ábra). Ezenbelülisaleggyakoribb
probléma a beérkezőfizetési összegek – a napköz-
benielszámolásirendszerbenküldöttforintátutalá-
sok,adevizaátutalások,VIBERrendszerbenküldött
átutalásokéspostaikészpénzátutalások–nemhala-
déktalanjóváírásavolt.Azinternetbankifelületeket
érintőproblémákgyakranegyütt jártakazzal, hogy
azügyfeleknemtudtakátutalásokatindítani,illetve
nemtudtákkövetniaszámlaforgalmukat.Ahibákegy

59Azadatszolgáltatásikötelezettségszempontjábólüzemzavarnakminősülmindeneseti,azadatszolgáltatásrakötelezettszervezetáltalnyújtott
valamelypénzforgalmiszolgáltatástérintőfennakadásvagykiesés.

60MNBr.21.§(1)ésa17.§(2)pont

38. ábra
A pénzforgalmi üzemzavarok típusonkénti megoszlása 
(2014–2015) 
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részeazügyfélazonosításhozkapcsolódott,valamint
azinternetbankhoz,mintönállóprogramhoz.Azazo-
nosításkapcsánmegkelljegyezni,hogytöbbesetben
ahitelintézettől függetlentávközlésiszolgáltatóknál
jelentkezettahiba(SMSazonosítás),degyakoriakvol-
takaprogramhozcsakközvetlenülköthetőhardver,
illetveszoftverhibákis(memóriazavarok,interfészek
nemmegfelelőkonfigurálása).Említéstérdemelmég
abankkártyákhozésATM-készülékekhezkapcsolódó
hibákviszonylagstabilanmagasszámaésazokarányá-
naknövekedése–(7%-ról11%-ranőtt2014-ről2015-
re)–,amelyvisszavezethetőafolyamatsokszereplős
modelljére(kártyatársaságok,kereskedők,hitelintéze-
tek,távközlésicégekstb.),ezáltalóhatatlanulnöveli
akockázatokatésahibalehetőségeket.Azinternetban-
kiszolgáltatásésaszámlavezetőrendszer,illetveazazt
kiszolgálórendszerekközöttiüzemzavaroktöbbbank

esetében is visszatérő, ismétlődő jellegű probléma
volt.Ezekjövőbelikiküszöböléséhezvalószínűlegna-
gyobbinformatikaifejlesztésszükséges,amelydöntést
azérintettbankokajelentésekismétlődőjellegealap-
jánegyelőrenemhoztakmeg,hanemegyébkisebb
módosításokkalpróbáltákmegakadályozniaprobléma
ismétlődését.

A bekövetkezett pénzforgalmi üzemzavarok jövőbe-
li elkerülése érdekében a hitelintézetek továbbra is 
többféle intézkedéssel reagáltak a problémák átme-
neti, illetve végleges megoldása érdekében.Ezekkö-
zöttszerepeltarendszerprogramokfrissítésnekmun-
kaidőnkívüliidőszakravalóátütemezése,anapzárási
folyamatokújratervezése,arendszerekműködéséhez
szükségessávszélességmegváltoztatása,valamintúj
kontrollpontokbeépítéseakülönbözőfolyamatokba.
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Fogalomtár

4 órás szabály AzMNB15/2010.(X.12.)rendeleteszerintafizetőfél(átutaló)pénzfor-
galmiszolgáltatójának2012.július1-jétkövetőenbiztosítaniakell,hogy
azügyfeleiáltalazún.tárgynapi(vagyisaznapi)teljesítésremeghatározott
időszakalatt(avégsőbenyújtásihatáridőig)elektronikusútonindított
belföldiforintátutalásabefogadástólszámított4óránbelüleljussonaked-
vezményezettügyfélpénzforgalmiszolgáltatójához.

ATM (Automated Teller 
Machine)

átjárhatóság

Bankjegykiadóautomata,amelyenfizetésikártyahasználatávalakész-
pénzfelvételmellettegyébtranzakciók(pl.átutalás)islebonyolíthatók.

Azátjárhatóságolyantechnikai(szabványokstb.)ésüzletimegoldásokat
takar,amelyeklehetővéteszikafizetésimegbízásoklebonyolításátafi-
zetésimegoldásrésztvevőiközöttabbanazesetbenis,haazokkétkülön-
bözőfizetésirendszer,vagyegyrendszerenbelülnyújtottszolgáltatások
résztvevői.Vagyisafizetéseklebonyolításátnemakadályozhatjákolyan
üzletiéstechnikaijellegűakadályok,amelyekkikényszerítikegynéltöbb
rendszerhezvalócsatlakozástamegbízásokteljesíthetőségeérdekében.

bankközi jutalék Afizetésikártyákkallebonyolítottvásárlásokeseténazelfogadópénzfor-
galmiszolgáltatóáltalakibocsátónakfizetett,avásárlásértékévelarányos
jutalék.

BÉT BudapestiÉrtéktőzsdeZrt.

BÉTa ABÉTáltalműködtetettmultilateráliskereskedésirendszer(MTF),akül-
földirészvényekforintbantörténőkereskedésérealkalmasplatform.ABÉT
apiaconmegvásároltrészvényteljesenmegegyezikakülfölditőzsdéken
jegyzettrészvényekkel.

BKR BankköziKlíringRendszer, aGIROáltalüzemeltetett,bruttóelszámolá-
sú,késleltetettkiegyenlítésűfizetésirendszer,amelynekkételszámolási
módjaazéjszakaielszámolásés2012.július2-tólanapközbenitöbbszöri
elszámolás.

blue-chip részvények Egyadottpiacleglikvidebbéslegtöbbetforgatottrészvényei.

CEEgEX Közép-ésKelet-EurópaiSzervezettFöldgázpiac

CLS (Continuous linked 
settlement)

Adevizakiegyenlítésikockázatkiküszöbölésétlehetővétevőelszámolási
éskiegyenlítésimodell,melytöbbdevizábantörténőPvPmechanizmuson
alapul.ACLS-taCLSBankműködteti.

CSdR (Regulation on improving 
securities settlement in the 
European union and on central 
securities depositories)

AzEurópaiUniónbelüliértékpapír-kiegyenlítésfejlesztésérőlés aközponti
értéktárakrólszólórendelet.
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chipmigráció Akizárólagmágnescsíkkalellátottfizetésikártyákchippelvalóellátása,
ezzelpárhuzamosanpedigafizetésikártyákatkezelőberendezésekalkal-
massátételeachipeskártyákelfogadására.

dvd (delivery versus delivery) Szállításszállításellenében.Értékpapírokcseréjeértékpapírokra,amely
biztosítja,hogyegyszerretörténikmegacserérefelkínáltértékpapírjó-
váírása,illetveterheléseafelekszámláin.

dvp (delivery versus payment) Szállításfizetésellenében.Azértékpapír-adásvételiügyletekkiegyenlí-
tésétszolgálópénz-ésértékpapír-megbízásokösszekapcsolása,amely
biztosítja,hogyazértékpapír-oldalikiegyenlítésreakkor,éscsakisakkor
kerüljönsor,amikorapénzoldalikiegyenlítésmegtörtént,illetvefordítva,
apénzoldalikiegyenlítésrekizárólagakkorkerüljönsor,haazértékpapír-
fedezetrendelkezésreállésakiegyenlítésbiztosított.

EBpp (Electronic Bill 
presentment and payment)

Elektronikusszámlabemutatásés-fizetés.

ECC (European Commodity 
Clearing AG)

Lipcseiszékhelyű,alapvetőenenergiapiacielszámolásokkal foglalkozó,
központiszerződőfélkéntműködőelszámolóház.

egyéni garanciaelemek Anettóelszámolásúrendszerekáltaltámasztottbiztosítékigények,ame-
lyekagaranciarendszerrészeitképezik,ésamelyekfelhasználásárakizá-
rólagakkorkerülhetsor,haabiztosítékotképzőintézménynemteljesít
(KELERKSZFesetében:alapszintűpénzügyifedezet,árkülönbözet,alap-
biztosíték,kiegészítőpénzügyifedezet,likviditásidevizaóvadék).

elfogadó (fizetési kártya) Azapénzforgalmiszolgáltató,amellyelafizetésikártyásvásárlástlehetővé
tevőkereskedőszerződéstkötatranzakcióklebonyolítására.Atranzakciók
elszámolásaéskiegyenlítésesoránazelfogadógyűjtibeéstovábbítja
akereskedőnekakártyástranzakciókértékét.

elszámolás Amegbízásokfogadásának,formaiéstartalmiellenőrzésének,majdaklí-
ringtagokkétoldalúvagytöbboldalúkötelezettségeinekkiszámításátje-
lenti.Akötelezettségekkiszámításatörténhetbruttó,illetvenettóalapon.

elszámolás bruttó módon Olyanelszámolásimechanizmus,amelysoránkizárólagafedezettelren-
delkezőtranzakciókkerülnekelszámolásra.

elszámolás nettó módon Anettósítássoránaklíringtagokegymássalszembenfennállótartozásai-
nakésköveteléseinekegyetlentartozássávagykövetelésséalakításaúgy,
hogyatartozásaikösszegétcsökkentikaköveteléseikösszegével.Anettó-
sításlehetkétoldalúvagytöbboldalú.Eztkövetőenazígyszámítottnettó
tartozikpozíciókkiegyenlítésérekerülsor.Amennyibennincsenelegendő
fedezet,anettóelszámolásgaranciarendszerétkellfelhasználni.
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elszámolási és kiegyenlítési 
kockázat

Azelszámolás,illetveakiegyenlítéskésedelmétvagyelmaradásátjelenti
afizetési,illetveértékpapír-elszámolásirendszerbenannakellenére,hogy
azelszámolási,illetvekiegyenlítésiszolgáltatásnyújtásafolyamatos.Az
elszámolásiéskiegyenlítésikockázatmegnevezéstakétfázis(elszámo-
láséskiegyenlítés)egyesrendszerekbentörténőelkülönüléseindokolja.
Arendszerfelépítésétőlfüggőenazelszámolásikockázatrealizálódása
nemfeltétlenülvonjamagautánakiegyenlítésmeghiúsulásátis,illetve
akiegyenlítésikockázatazelszámolásifázishibátlanságaeseténisreali-
zálódhat.Elszámolásiéskiegyenlítésikockázatarésztvevőlikviditáshiá-
nyából,fizetésképtelenségébőlvagyműködésiproblémájábóladódhat.

elszámolóház Amegbízásokfeldolgozását,elszámolásátésteljesítőfélhiányábanazok
teljesítésétvégzőszervezet.

EMIR (Regulation on OTC 
derivative transactions, central 
counterparties and trade 
repositories)

AzOTCderivatívügyletekről,központiszerződőfelekrőléskereskedési
adattárházakrólszólórendelet.

ESMA (European Securities and 
Markets Authority)

EurópaiÉrtékpapír-piaciHatóság

EuroMTS Alapvetőenállamkötvényekmásodpiacikereskedésévelfoglalkozómultila-
teráliskereskedésihelyszín,amelyrebevezetésrekerültekalegtöbbeuró-
paiországáltalkibocsátott,5milliárdeurofelettiállamkötvény-sorozatok.

fizetési rendszer AfelvigyázottrendszerekesetébenaHpt.2.számúmellékletI.fejezet18.
pontjábanmeghatározottrendszerműködtetéséreazegyüttműködőfelek
közöttimegállapodásalapjánlétrejöttegyüttműködésiforma.Apénzügyi
infrastruktúrarésze.Magábanfoglaljaafizetésieszközöket,bankieljáráso-
kat,valamintabankközifizetésirendszereket,amelyekegyüttesenteszik
lehetővéapénzforgalomlebonyolítását.

fizetési számla Fizetésiműveletekteljesítéséreszolgáló,apénzforgalmiszolgáltatóegy
vagytöbbügyfelenevéremegnyitottszámla,ideértveabankszámlátis.

Fop (Free of payment) Fizetésnélkülitranzakció,azértékpapírügyletkiegyenlítésénekpillanatá-
bannincsenpénzmozgás.

giRo GIROElszámolásforgalmiZrt.

harmadik fél, külső szolgáltató Azelszámoláséskiegyenlítésfolyamatábannemközvetlenülérintettsze-
replő.Többségébenkommunikációsszolgáltatást,szoftver-,hardverszállí-
tást,egyébtámogató,illetvekiszervezetttevékenységetvégez.

hhI (herfindahl−hirschman-
index)

Apiacikoncentrációmérésérehasználtmutató,azegyespiaciszereplők
piaci részesedéséneknégyzetösszegekéntszámíthatóki,értéke0és1
közöttlehet.A0közeliértékakoncentrációhiányátjelzi,mígaz1amo-
nopolpiacszerkezetet.

hpt. 2013.éviCCXXXVII.törvényahitelintézetekrőlésapénzügyivállalkozá-
sokról.
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információs aszimmetria Olyan(döntési)helyzetetjelöl,amikoratranzakcióbanrésztvevőfelek
egyiketöbbvagypontosabbinformációvalrendelkezik,mintamásik.Ez
felborítjaatranzakcióbanrésztvevőfelekközöttierőegyensúlyt,rosszabb
esetbenpiacikudarchozvezet.

integrált takarékszövetkezetek A„takarékszövetkezetiintegrációsszerződést”aláírttakarékszövetkeze-
tek.KözvetettenaMagyarTakarékszövetkezetiBankZrt.-nmintlevelező
bankjukonkeresztülcsatlakoznakafizetésiéselszámolásirendszerekhez,
ésfizetésiforgalmukatalevelezőbankjukonkeresztülbonyolítjákle.

jegybank által elfogadható 
fedezetek

Azonfedezetekköre,amelyeketajegybankavelekötöttfedezetthitel-
ügyletek(beleértveanapközbenihitelkeretetis)fedezetekéntelfogad.
AzMNBáltalelfogadottfedezeteket„Ajegybankforint-ésdevizapiaci
műveleteineküzletifeltételei”c.dokumentumtartalmazza.

kapcsolódó rendszerek 
kockázata

Akkorjöhetlétre,haazelszámolásiéskiegyenlítésifolyamategyesegy-
másraépülőlépéseitnemugyanazokaszolgáltatókhajtjákvégre.Arend-
szerekközötti,alapvetően likviditási függőségiviszonyokakárfertőzés
forrásaiislehetnek.

KELER KözpontiElszámolóházésÉrtéktárZrt.

KELER KSZF KELERKSZFKözpontiSzerződőFélZrt.

kereskedés Afelekkölcsönösszerződésesmegállapodása,amelynekcéljapénzügyi
termékekadásvétele.Azadásvétellehetleszállításosvagyeredmény-el-
számolásos.

Kereskedési platform Azegyüttműködőföldgázrendszernapiegyensúlyozásátésagáznapvégi
egyensúlytalanságokelszámolásátsegítőspeciális,internetenkeresztül
elérhetőelektronikusfelület,amelyenarendszerüzemeltetőkésaKe-
reskedésiPlatformtagokakereskedésiportfóliójukhatékonykezelése
érdekében,valamintanapiegyensúlyozásifeladataikellátásáhozszük-
ségesföldgázéskapacitásügyleteketköthetnekközpontiszerződőfél
közbeiktatásával,azeladóésavevőközöttianonimitáselvealapján,szab-
ványosítottügyletekformájában.

kereskedés utáni pénzügyi 
infrastruktúra

Azügyletmegkötésétkövetőenazelszámolásiéskiegyenlítőfunkciótel-
látóintézményekösszessége.

készfizető kezesség AKELERKSZFáltalgarantáltügyletekteljesítéséhezazegyéniéskollek-
tívgaranciaelemeknyújtottavédelemmellettaKELERsajáttőkéjének
meghatározottmértékéiggaranciátnyújtaKELERKSZF-nek.Amennyiben
aKELERKSZF-nekanemteljesítésieljárásokkezelésesoránazegyéniés
akollektívgaranciaelemekfelhasználásántúlakészfizetőkezességlehí-
vásáraisszükségevan,aKELERkötelesmaximumakészfizetőkezesség
értékénekmegfelelőfedezetetaKELERKSZFrendelkezésérebocsátani.

KgA KollektívGaranciaAlap

kibocsátó (fizetési kártya) Azapénzforgalmiszolgáltató,amelyikakártyabirtokosrendelkezésére
bocsátjaafizetésikártyát,ésatranzakciókkiegyenlítésesoráneljuttatja
azelfogadókonkeresztülakereskedőkhözatranzakciókértékét.
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KId rendszer A KELER és ügyfelei közötti elektronikus kommunikációtmegvalósító
rendszer.

kiegészítő pénzügyi fedezet AKELERKSZFáltalgarantálttőkepiaci,agázpiaciésazárampiaciügyle-
tekhezaklíringtag,árampiacialklíringtagrészéreelőírttöbbletbiztosíték.

kiegyenlítés Afizetésiésértékpapír-szállításikötelezettségeknekarendszerrésztvevői
közöttiteljesítése.Akiegyenlítésateljesítőfélfunkciójátbetöltőintéz-
ménynélvezetettszámlákonkönyvelésseltörténikmeg.

kijelölő hatóság ATvt.felhatalmazásaalapjánaMagyarNemzetiBank.

kijelölt rendszer Azafizetésiéselszámolásirendszer,amelyetazMNBmintkijelölőha-
tóság,aTvt.hatályaalátartozórendszerkéntkijelöl,valamintaTvt.ren-
delkezésealapjánaMagyarNemzetiBankáltalműködtetettrendszer.

kollektív garanciaalap Anettóelszámolásúrendszerekáltaltámasztottbiztosítékigények,ame-
lyekagaranciarendszerrészeitképezik,ésamelyekfelhasználásáraakkor
kerülhetsor,haakockázatközösségtagjaiközülvalamelyintézménynem
teljesít.Céljaafizetésikötelezettségekteljesítésénekkésedelmébőlvagy
elmaradásábóleredőveszteségcsökkentéseegyközöstulajdontképező
biztosítékalapáltal.

körbetartozás Akkorjöhetlétre,ha afizetési,illetveértékpapír-elszámolásirendszerben
egy,vagynéhányrésztvevőáltalbenyújtottésteljesítésrevárómegbízások
apénz-vagyazértékpapírszámlákfedezetlenségemiattnemteljesülnek.
Ennekkövetkeztébenszámosmásrésztvevőmegbízásaiisteljesíthetet-
lenekmaradnak.

kötegelt feldolgozás A különböző időpontban beérkezett, azonosmeghatározott ismérvek
alapjánegycsoportbasorolttételekegy időbentörténő,együttesfel-
dolgozása.

központi értéktár Alapvető feladataanyomdaiútonelőállított (fizikai formában létező)
értékpapírokőrzése,azimmobilizáltvagydematerializált(elektronikus
jelformájábanlétező)értékpapíroknyilvántartása,valamintazértékpa-
pír-tulajdonosokfőszámlákszerintinyilvántartása.Aközpontiértéktárak
működtetikazértékpapír-kiegyenlítésirendszereket,amelyekbenazér-
tékpapírügyletekteljesítésekönyvelésútján(azazazértékpapírokfizikai
mozgatásanélkül)történik.

központi szerződő fél Azaközpontiszereplő,amelyazügyletbenrésztvevőfelekközéáll,és
garantáljaazügyletteljesítésétabbanazesetbenis,haazügyletbenrészt
vevőfelekvalamelyikekötelezettségéneknemteszeleget.

közvetlen benyújtó Azelszámolóházzalegyközvetlenrésztvevőfelhatalmazásaalapjánés
aveletörténőelszámolásmellett,kizárólagaközvetlenbenyújtósaját
gazdálkodásávalösszefüggőfizetésimegbízásokelszámolóházhozközvet-
lenültörténőbenyújtásáramegállapodástkötő,afizetésirendszerben
résztvevőneknemminősülőügyfél.
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LEI-kód (Legal Entity Identifier) Apénzügyipiacokszereplőinekegyedi,egyértelműbeazonosíthatóságát
lehetővétevőazonosító,amellyelnemcsakapénzügyitranzakciókban
résztvevőfelek,hanemahozzájukkapcsolódóvállalkozások,illetvevállalat
csoportokisbeazonosíthatóváválnak,ígyelősegítitöbbekközöttapénz-
ügyifertőzésveszélyfelmérését,valamintapénzmosásésaterrorizmus
ellenivédekezéstis.

likviditás Afizetésiéselszámolásirendszerekbenamegbízásokteljesítésérefel-
használhatópénzügyieszközökösszessége.

likviditási küszöbérték Alikviditásfelsőküszöbértékejelziatételeksorbanállás,késedelemnél-
küliteljesítéséhezszükségeslikviditásmértékétafizetésirendszerben,
alikviditásalsóküszöbértékepedigarendszerszintűlikviditásnakaztaleg-
alsóértékétmutatja,amelyesetébenatételekkésedelemmelugyan,de
teljesítésrekerülnekadottnapvégéig.

MhKK Maximális hitelkeret-kihasználtság, a jegybanki napközbeni hitelkeret
igénybevételeeseténszámítottmutató,amelymegmutatja,hogyazadott
üzletinaponmaximálisanateljeshitelkeretmekkoraszázalékakerültfel-
használásraamegbízásokteljesítésesorán.

MiFId, MiFIR (Markets in 
Financial Instruments directive 
and Regulation)

Apénzügyieszközökpiacairólszólóirányelv.

MNB MagyarNemzetiBank

MTF (Multilateral Trading 
Facility)

Multilaterális(alternatív)kereskedésiplatform.

MTS AzEuroMTSáltalműködtetettmultilateráliskereskedésiplatform.

napközbeni hitelkeret Ateljesítőfél(többnyirejegybank)fedezetmelletthitelkeretetbiztosít
a rendszer résztvevői számáraannakérdekében,hogya rendszerben
elszámoltmegbízásokteljesítéseminélelőbbmegtörténhessen.Azel-
fogadható fedezetek körét a teljesítő fél határozzameg. A hitelkeret
arésztvevőkszámlaegyenlegévelegyüttadjakiamegbízásokfedezetéül
rendelkezésreállólikviditást.

NFKP NapiFöldgáz-ésKapacitáskereskedelmiPiac.

NhP NövekedésiHitelprogram.

OTC (Over the Counter) Tőzsdénkívülipiac(ideértveazMTFésazOTFplatformokatis).

OTF (Organised Trading Facility) Szervezettkereskedésiplatform.

pénzforgalmi szolgáltató Azahitelintézet,elektronikuspénz-kibocsátóintézmény,PostaElszámoló
Központotműködtetőintézmény,pénzforgalmiintézmény,MNBéskincs-
tár,amelypénzforgalmiszolgáltatásitevékenységetvégez.
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pFMI (principles for Financial 
Market Infrastructures)

ABISésazIOSCO2012-benkiadott,24alapelvettartalmazókiadványa,
amelyegységesalaprahelyezi,ésígyharmonizáljaapénzügyiinfrastruk-
túrákkalszembentámasztottkövetelményeketannakérdekében,hogy
apénzügyiinfrastruktúrákrobusztusakésapénzügyisokkoknakellen-
állóaklegyenek.

pftv. 2009.éviLXXXV.törvényapénzforgalmiszolgáltatásnyújtásáról.

PoS-terminál Azokaberendezések,amelyeklehetővéteszikafizetésikártyávaltörténő
fizetéseklebonyolítását(esetenkéntakészpénzfelvételtis)akereskedői
elfogadóhelyeken.Aműveletekrevonatkozó információtelektroniku-
sanvagypapíralapongyűjtik;azelőbbiazelektronikusPOS(EFTPOS:
ElectronicFundsTransferPOS),azutóbbiazimprinter.

potenciális likviditás PénzforgalmiszempontbólpotenciálislikviditásaVIBER-rendszertagMNB-
nélvezetettpénzforgalmiszámlájánlévőszámlaegyenleg,ajegybankiked-
vezményezettséggelzároltértékpapírokellenébenkapottnapközbenihi-
telkeret,valamintahitelintézetmérlegébenszereplőegyéb,opcionálisan
zároltathatóértékpapírokösszessége.

pSd (payment Services 
directive)

Abelsőpiacipénzforgalmiszolgáltatásokrólszóló2007/64/EK-irányelv.

pvp (payment versus payment) Fizetésfizetésellenében.Kétfizetésirendszer-résztvevőegymássalszem-
benállóbankköziésügyfélfizetésimegbízásainakegyidejűteljesítése,
amelybiztosítja,hogyazokkiegyenlítéséreakkor,éscsakisakkorkerüljön
sor,haamásikteljesítéséreafedezetrendelkezésreáll,ésmindkétmeg-
bízáskiegyenlítésebiztosított.

résztvevő Jogosultafizetésivagyértékpapír-elszámolásirendszerbemegbízástel-
juttatnimaga,illetveügyfelenevében.Arésztvevőlehetközvetlenvagy
közvetettattólfüggően,hogysajátmagacsatlakozik,vagyegymásikrészt-
vevőnkeresztül.

SecuRe Pay fórum EuropeanForumontheSecurityofRetailPayments.AzEurópaiKözponti
Bankkezdeményezésére2011-benlétrehozott,akisértékűfizetésekbiz-
tonságávalfoglalkozófórum.

SEPA Egységeseuro-pénzforgalmiövezet

SEPA végdátum rendelet Az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményei-
nekmegállapításáról és a 924/2009/EK-rendeletmódosításáról szóló
260/2012/EU-rendelet.

SCT SEPA-átutalás

Sdd SEPA-beszedés

sorkezelés Központieljárás, amely soránafizetési, illetveértékpapír-elszámolási
rendszerbenátmenetilegfedezetlenmegbízásokatarendszernemuta-
sítjavissza,hanemsorbaállítja,majdelégségesfedezetrendelkezésre
állásaeseténautomatikusanfeldolgozza.
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szabadon választható 
tartalékráta

2010.novemberétőlahitelintézetekszabadonválaszthattákmegkötelező
tartalékszintjüket,melyetféléventemódosíthattak.2,3,4és5százalékos
tartalékrátaközülválaszthattak.2015.decemberétőlegységes2százalé-
kostartalékrátakerültbevezetésre.

szolgáltatás ellátásának 
kockázata

Afizetési,valamintazértékpapír-elszámolásirendszerbenazelszámolási,
illetvekiegyenlítésiszolgáltatásfennakadását,ellehetetlenülésétjelenti.
Ezáltalábanaszolgáltatónálkialakultműködésirendellenességrevezet-
hetővissza,vagyafinanszírozási,azüzletiproblémájábóladódhat.

TEA TőzsdeiElszámolásiAlap

T2S (TARGET2-Securities) Páneurópaikiegyenlítésitechnikaiplatform,azeurópaiértékpapírpiacok
tranzakcióinakkiegyenlítésére.

társadalmi költség Afizetésiláncbanfelmerültösszeserőforrásigénytfoglaljamagában,azaz
afizetésiláncösszesszereplőjénekráfordításátazondíjaknélkül,ame-
lyeketazérintettszereplőkafizetésilánconbelülegymásnakfizetnek.

teljesítés Lásdkiegyenlítés.

teljesítő fél Azaszervezet,amelyafizetésiéselszámolásirendszerekbenrésztvevő
intézmények,valamintaközpontiszerződőfélteljesítésiszámlájánakve-
zetőjekéntbiztosítjaamegbízásokkiegyenlítését,illetve–szükségesetén
–azintézményvagyaközpontiszerződőfélrészérehiteltnyújtateljesítés
megkönnyítéseérdekében.

tőkepozíciós limittúllépés Aklíringtagvagyamegbízóáltalfenntarthatónyitottszármazékospozí-
ciókmennyiségeasajáttőkeszázalékában.AKELERKSZFesetébenatő-
kepozíciós limitekkalkulációjánakmódja:aKELERKSZFáltalszámított
alapbiztosíték-követelmény/sajáttőke.

Tvt. Afizetési,illetveértékpapír-elszámolásirendszerekbentörténőteljesítés
véglegességérőlszóló2003.éviXXIII.törvény.

ügyfélfizetések Arendszerrésztvevőügyfeleiáltalkezdeményezettmegbízások.

ViBER Valós idejűbruttóelszámolásirendszer, elsősorbananagyösszegűés
rendkívül sürgős pénzügyiműveletek kiegyenlítésére szolgáló fizetési
rendszer.Azelszámolásésateljesítésfedezetellenőrzéssel(bruttóelv)és
egylépésben,valósidőbentörténik.Amennyibenatranzakcióbenyújtását
követőazonnalifeldolgozássoránafedezetrendelkezésreáll,amegbízás
véglegesenésvisszavonhatatlanulteljesül.





I. (Nagy) Lajos Király
(Visegrád,1326.március5.–Nagyszombat,1382.szeptember10.)

Magyarország(1342-1382)ésLengyelország(1370-1382)Anjou-házikirályavolt.

UralkodásaaközépkoriMagyarKirályságegyikfénykora:azországbelsőbékéjeésdinasztikuskapcsolatailehetővétették 
atársadalom,agazdaságésakultúrafejlődését,ígyazországfejlettségeközelebbkerültanyugat-európaiországokéhoz.
AktívkülpolitikájaéshadjáratairévénMagyarországeurópainagyhatalommávált.Alovagkirályszemélyeskvalitásaiésdicső-
ségeshadjárataimegihlettékméga19.századimagyarnemzetiromantikaköltőitis.

Lajos,KárolyRóbertmagyarkirályésŁokietekErzsébetlengyelhercegnőházasságábólszületett.Trónörökösnekkijárógondos
neveltetéstkapott.Jogi,történelmiéspolitikaiismeretekmellettegyházinevelőibevezettékahittudománybaésahétszabad
művészetbe(grammatika,dialektika,retorika,aritmetika,geometria,csillagászat,zene),valamintalovagiismeretekbeis.
Apjahalálátkövetően1342.július21-énkoronáztákmegSzékesfehérváronazországfőembereinek„egyszívvel,egyakarat-
tal”valóhozzájárulásával.

Lajostelekincstárat,stabilésjólműködőállamszervezetetörökölttehetségeséshűséges,őtmindenbensegítőéstámogató
főnemesekkel,ígyenergikusanpróbálhattaelérninagyváradifogadkozásábanösszegzettkülpolitikaicéljait.Buzgónvallásos,
egybenalovagierényeketmegtestesítőférfiúvolt,akiemelletterőskézzelirányítottaországait.Feltétlenhíveésbiztostá-
maszavoltapapságnak,mégannakellenéreis,hogyaznemmindigszolgálta(ki)azérdekeit.

Lajosalapvetőenafőurakkalegyetértésbenkormányzott,deaköznemességetisigyekezettmegnyernimagának.Az1351-ben
kihirdetetttörvényeiegészen1848-igamagyarnemesialkotmányosberendezkedésgerincétképezték.Ennekrészevoltaz
Aranybullamegújítása,amiaz1222-esoklevélkeletkezéseutánmásfélévszázaddalanemesiszabadságokalaptörvényévé
vált.Kimondtaazegyazonszabadság(latinulunuseademquelibertas)elvét,azazaköznemességnekazonosjogokatbiztosított
afőnemességgel.Kiemelendőmégazősiségtörvénye,amelynekértelmébenhakihaltegybirtokoscsalád,aföldekaSzent
Koronáraszálltakvissza.(AzAranybullaugyanlehetővétetteaszabadörökítést,deaznemkerültátagyakorlatba,ésakirály
rendelkezésévelcsakeztahelyzetetrögzítette.)Lajoskirályságánakutolsószakaszábanreformjaikeretébentöbbátalakítást
isvégrehajtottazállamigazgatásbanésabíróságirendszerben.

Apápakéréséregyakranviselthadat„azigazhitvédelmében”:holapogánylitvánok,holazeretnek(bogumil)vagyortodox
kereszténydélszlávokellen.Lajosuralkodásátvégigkísértékazitáliai,dalmáciai,litvániaiésbalkánihadjáratokis.Ezekjelen-
tősenigénybevettékazországpolitikai,pénzügyiéskatonaiteherbíróképességét,deaKárolyRóbertáltalstabilizáltállam-
szervezetsikeresenkiálltaamegpróbáltatásokat.AMagyarKirályságLajosuralmaalatteurópainagyhatalommávált(„Magyar
Archiregnum”).Lajosdiplomáciaitevékenységeközvetlenérdekeltségeinkívüliskiterjedttöbbeurópaiállamra:semelőtte,
semutánanemvoltmagyaruralkodó,akiilyenaktívkülpolitikátfolytatottvolnaazországhatáraintúl.Lajosbelviszályoktól
éskülsőtámadásoktólmenteskirályságalehetővétetteazországválságoktólmentesfejlődését,mindpolitikai,mindgazda-
ságitekintetben.
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