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Helyszín: MNB Antall József Konferenciaközpont, 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 

 
PROGRAM 

 
8.30 – 9.00  Regisztráció 
 
9.00 – 9.05  A szakmai fórum megnyitása 
 
9.05 – 9.45  Az Egységes Euró Fizetési Övezet létrehozásának célja és hatóköre, a megvalósítás 

státusza Európában és Magyarországon  

• alapértelmezések és a megvalósítást támogató szervezetek 

• röviden az egyes fizetési módokról 

• kiket érint 

• milyen előnyökkel jár a vállalati szféra számára 

• az egyes fizetési módok bevezetésének státusza 

• SEPA végdátum szabályozás és előzményei, státusza 
 

Előadó: Szávai Zoltán igazgató, MKB Bank Zrt., EPC Plenáris ülésén a magyar bankok 
képviselője 
 

9.45-10.10  A vállalatok felkészülése a SEPA-ra  

• az SCT és SDD hatása a vállalati pénzforgalomra 

• IBAN és BIC alkalmazása 

• ISO 20022 üzenetszabvány  

• e-mandate  

• folyamatban lévő fejlesztések: e&m fizetések, e-számlázás, bank-ügyfél 
kommunikáció 
 

Előadó: Bandula Zsuzsa osztályigazgató, Raiffeisen Bank Zrt.,  MSE -SPS munkacsoport 
tagja 

 
10.10-10.25 Kávészünet  
 
10.25-11.00  A SEPA-hoz kapcsolódó szabályozási háttér és ezek hatása a vállalati 

pénzforgalomra 

• Aktuális szabályozási módszerek és szabályozási rendek és következményeik 

• A hatályos jogi EU és EPC szabályozás „magyar vetülete”; Pénzforgalmi Törvény 
(2009. évi LXXXV), 18/2009 és ezt módosító 15/2010 MNB rendelet, 

• Kiemelt követelmény: Fogyasztóvédelmi szabályozás érvényesítése 
 

Előadó: dr.Kotulyák Éva jogtanácsos, MKB Bank Zrt., EPC jogi munkacsoport tagja, 
MSE Jogi munkacsoport vezetője 
 
 
 
 



 
11.00- 11.40 A SEPA szabványok alkalmazása a belföldi fizetési forgalomban  

• a SEPA szabványnak megfelelő belföldi átutalás napközbeni elszámolása – az 
országos projekt indításának célja, előzményei és státusza 

• a SEPA beszedés belföldi bevezetésének lehetősége – gap analízis és a bevezetés 
szakmai felmérése 

• az e-fizetések SEPA standardnak megfelelő alkalmazási lehetősége a magyar 
piacon 
 

Előadó:  Prágay István pénzforgalmi szakértő, Giro Zrt., EPC-SPS munkacsoport tagja, 
MSE munkacsoport vezető 
 

11.40-11.55 A Magyar SEPA Egyesület tevékenysége a SEPA hazai bevezetése érdekében 

• milyen eszközrendszert használ az Egyesület a SEPA megismertetése, alkalmazása 
érdekében 

• tagok, szervezete 
 

Előadó: Kiss Gábor ügyvezető igazgató, UniCredit Bank Hungary Zrt., a Magyar SEPA 
Egyesület elnöke 

 
11.55- 12.15 Konzultáció, kérdések.  A szakmai fórum lezárása 


