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Belföldi elsz{mol{si rendszerek 

Megbíz{s 

VIBER 

Elsz{molt 
megbíz{s  

Jóv{ír{s 

Elsz{molt 
megbíz{s  

Átutal{s 

Kiegyenlítés 

Egyszerű {tutal{s: lassú (elsz{mol{si ciklusok szerint), olcsó 
VIBER (Valósidejű Bruttó Elsz{mol{si Rendszer): gyors, dr{ga  

SEPA 

SWIFT 

Kártya 

Egyéb elszámolási 

rendszerek: 



15/2010. (X. 12.)  
MNB rendelet értelmében 

Bevezetése: 2012. július 2. (hétfő) 

• A fizetési megbízásnak teljesülnie kell a 

befogadásától számított 

– 4 órán belül (közvetlen GIRO tag – 54 db) 

– 6 órán belül (indirekt GIRO tag) 

• Csak elektronikusan beadott tranzakciókra  

• Nem vonatkozik: beszedés, MÁK, papíron beadott 



InterGIRO2 szabv{ny 

GIRO által kiadott szabvány a rendeletben foglaltak 

megvalósítására 

• Elszámolási ciklusok 8:30-16:30-ig, 2 óránként  
(még változhatnak az elszámolási ciklusok határidejei) 

• ISO20022 szabványnak megfelelő XML üzenetek 
– SEPA-hoz hasonló némi különbséggel 

• Pénznem HUF  

• Tört érték nincs, vagy 00-val kell kitölteni 

• Service level code GHUN, SEPA helyett 

• UTF-8 karakter kódolás használata 

• CSM (clearing and settlement mechanism): IG2 



Új mezők az üzenetben 

• Kötelező: megjegyzés 140 

karakter az eddigi 96 helyett  

• Tényleges átutaló 

• Tényleges átutaló azonosítója 

• Átutaló azonosítója  

• Kedvezményezett azonosítója  

• Tényleges kedvezményezett 

• Tényleges kedvezményezett 

azonosítója 

• Átutaló hivatkozása a 

műveletre 

• Átutalás jogcíme 

• Kategória jogcím 

Adatkonverzióval nem állítható elő az új üzenet a régiből 



V{ltoz{sok első közelítésben 

Eddig 

• Átutalás és beszedés: T+1 

• VIBER: 4 óra 

 

Ezut{n 

• Elektronikus átutalás: 4 óra 

• Papíros megbízás: T+1 

• Beszedés: T+1 

• MÁK kifizetés: T+1 

• Kb. 50 mrd Ft cash flow 

emelkedés a vállalatoknál 

• VIBER: ? 

• Tranzakciós díjak: ? 

 



Lehetőségek 

V{llalatcsoport 
szintű központi 

treasury 

Üzenet sablon 
ügyfeleknek 

Elektronikus 
sz{ml{z{s 
(ISO20022) 

XML banksz{mla 
kivonat 

Banksz{mla 
kivonat 

elsz{mol{sonként 

Napon belüli cash 
pool 

Napon belüli hitel 

Napon belüli 
betét 

SEPA {tutal{s 
üzleti funkcióinak  

bővülése 

SEPA nem 
igényel külön 

kezelést 

Könyvelő is 
utalhatja az adót, 

j{rulékot 

Ténylegesen 
azonnali {tutal{s 

Nagyobb különbség lehet a banki szolgáltatások között? 



Esettanulm{nyok 
A teljes v{llalatcsoport 

sz{mlaforgalm{nak központosít{sa 
Bankköltség csökkentése 

Üzenetsablon biztosít{sa, hogy az 
ügyfél  ne rontsa el a kitöltést 

Kevesebb ügyfél z{rol{s 
és kivétel kezelés 

Elektronikus banksz{mla 
menedzsment 

Egyszerűbb és olcsóbb 
ügyintézés 

B2B e-kereskedelem 
automatiz{l{sa aj{nlatkéréstől  

Nincs adatrögzítés és 
rakt{roz{s 

Tőzsdei ügyletek automatiz{l{sa 
(fedezeti ügylet, {rupiac)  

Gyors és hibamentes 



Mit tehet a v{llalat? 

Pénzügyi 
folyamatok 
{ttekintése 

Elérhető 
előnyök 

meg-
hat{roz{sa 

Üzleti 
stratégia 

Banki 
szolg{l-
tat{sok 

Megold{s 
össze{llít{sa 

Bevezetés 

Tan{csad{s igénybevétele 

Banki 
termékfejlesztés? 



Milyen előnyökkel j{r? 

• Teljes kontroll egy pontból a cégcsoport 

pénzkezelése felett 

– Nemzetközi számlák is integrálhatóak 

• Erőforrás megtakarítás 

• Folyamat automatizálás 

• Valamennyi bankszámla művelet elektronizálása 



V{rható fejlődés 

Idő 

Euró 
csatla-
koz{s 

Napon 
belüli 

elsz{mol{s 
bevezetése 

Kiterjesztés 
Állam-

kincst{rra 

Csoportos 
beszedési 
megbíz{s 

megújít{sa 

2012.07.02 Ma 

Csoportos 
beszedés 

bevezetése 

1995 ? 2014.02 2014? 2020? 

Csak SEPA {tutal{s 
az Euró zón{ban 

E-invoice bevezetés 
erős t{mogat{sa 
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