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Kedves Olvasó!

A fizetési rendszerek az Európai Unió tag-

államaiban azzal a céllal és olyan formá-

ban jöttek létre, hogy az egyes országok 

belsô pénzügyi piacait kiszolgálják. A kiala-

kult rendszerek jelentôs mértékben külön-

böztek egymástól, és kezdetben egyáltalán 

nem feleltek meg a közös pénz és az egy-

séges fizetési övezet által támasztott köve-

telményeknek, vagyis annak, hogy a meg-

bízások gyorsan, olcsón és biztonságosan 

teljesüljenek országhatárokra való tekin-

tet nélkül az egész belsô piacon. Az euró 

bevezetését megelôzô idôszakban és azóta 

viszont számottevô változáson és egysége-

sedési folyamaton ment és megy át az egész 

pénzügyi infrastruktúra. A közös pénz meg-

jelenése és az idôközben felgyorsult techno-

lógiai fejlôdés alaposan átalakította a fizetési 

megbízások elszámolására és kiegyenlítésé-

re szolgáló rendszereket, ráadásul nagymér-

tékben felerôsödtek és felgyorsultak a nem-

zeti rendszerek harmonizációjára és konszo-

lidációjára irányuló erôfeszítések.

Az Európai Unióhoz történô csatlakozá-

sig, illetve az euró bevezetéséig hátralévô 

idôszakban Magyarországon még számos 

feladat áll a fizetési rendszer piaci és hatósá-

gi szereplôi elôtt. Tovább kell folytatni a jog-

harmonizációt, és fel kell készíteni a különbö-

zô rendszereket az euróra történô átállás-

ra, illetve a közösségi szinten kialakult, vagy 

alakulófélben lévô fizetési rendszerekhez tör-

ténô zökkenômentes csatlakozásra. 

E füzettel azt a célt szeretnénk elérni, 

hogy a hazai pénzügyi rendszer és gazdasági 

élet szereplôi áttekintést kapjanak az Euró-

pai Unióban mûködô fizetési rendszerekrôl, 

a tagállamok közötti fizetési forgalom lebo-

nyolításáról, és megismerjék azokat a fonto-

sabb feladatokat, amelyek a csatlakozásig és 

utána elôttünk állnak.
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A fizetési rendszer közösségi szabályozása 

az irányelvek, ajánlások, rendeletek, akció-

tervek, iránymutatások széles körét foglalja 

magában. Mintegy 25 olyan közösségi jog-
anyag van, amely érinti a fizetési rendszer 

mûködését, de természetesen ezek között 

is van néhány, amely kiemelten fontosnak 

tekinthetô. 

A harmonizációra és a konszolidációra 

való törekvés a bankközi és nagyobb érté-

kû ügyfélfizetéseket elszámoló rendszerek 

tekintetében jutott legmesszebbre. Létre-

jött a TARGET1, egy páneurópai, valós ide-

jû, bruttó elszámolási rendszer, amely alkal-

mas a jegybanki mûveletek, a belföldi és a 

tagállamok közötti bankközi ügyletek, vala-

mint a bankok ügyfelei által kezdeményezett 

nagyobb értékû, sürgôs fizetési megbízások 

euróban történô teljesítésére. A TARGET biz-

tosítja az eurórendszer2 monetáris politikájá-

nak zökkenômentes lebonyolítását, és nagy-

mértékben hozzájárult az euróövezet egysé-

ges pénzpiacának kialakulásához. A TARGET 

mellett a magánszektor is létrehozott egy 

fizetési rendszert. Az Euró Banki Társulás 

(EBA) által üzemeltetett EURO 1 rendszer 

szintén bankközi és nagyobb értékû ügyfél-

megbízásokat számol el.

A tagállamok közötti tömeges, alacsony 

összegû megbízásokat teljesítô fizetési rend-

szerek fejlôdése egyelôre elmarad az elsôsor-

ban pénzpiacokat kiszolgáló nagybani rend-

szerekétôl. Az euró bevezetése ellenére a 

tagállamok közötti fizetési szolgáltatások 

színvonala nem éri el az egyes tagállamok 

belsô piacain tapasztalható szintet. Nem ala-

kult ki egységes infrastruktúra; az egyetlen 

rendszer, amely a teljes euróövezetben3 biz-

tosítani képes a tömeges megbízások teljesí-

tését, az EBA által üzemeltetett STEP 1. 
Az egységes infrastruktúra megteremté-

sének egyik kulcseleme a nemzetközi szab-

ványok kialakítása és azok bevezetése a 

nemzeti rendszerekben. A technikai szab-

ványok mára nagyrészt létrejöttek, a követ-

kezô idôszak legnagyobb feladata a szabvá-

nyok egységes használatának elterjesztése 

az egész belsô piacon.

Az egységes belsô piac kialakulásá-

nak egyik fontos hátráltató tényezôje volt, 

I.  Bevezetés

1 Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer 
2 Az eurórendszert az Európai Központi Bank és az eurót bevezetô 12 tagállam jegybankjai alkotják.
3 Az eurót bevezetett tagállamok. Jelenleg: Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxem-

burg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország.
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hogy az ügyfelek bizalmatlanok és bizony-

talanok voltak a határon átnyúló szolgálta-

tások igénybevétele esetén felmerülô pana-

szok rendezése során. Az egységes euró-

pai eljárás kialakítása érdekében jött létre a 

FIN-NET, az európai fogyasztóvédelmi háló-

zat, amelynek köszönhetôen az unió pol-

gárai saját anyanyelvükön, saját országuk-

ból intézhetik máshol keletkezett pénzügyi 

panaszaik reklamációját.

A magyar fizetési rendszer alapelemeit 

képezô rendszerek mûködése, illetve a pénz-

forgalom szabályozása már most nagymér-

tékben megfelel az uniós követelményeknek. 

Az elmúlt években a rendszerek fejleszté-

se az érintett hatóságok, szolgáltatók és a 

bankszektor közremûködésével úgy zajlott, 

hogy a piaci igények magas szintû kielégítése 

mellett folyamatosan törekedtünk az ismert 

uniós szabványok, ajánlások figyelembevéte-

lére. A jogharmonizációs programnak részét 

képezi a fizetési rendszerre és a pénzfor-

galomra vonatkozó közösségi joganyag is, 

amelynek jelentôs része már átültetésre 

került a hazai jogrendbe, míg egyes szabá-

lyok harmonizálása most zajlik.
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Egy modern gazdaságban a pénz egyes meg-

jelenési formái között nincs különbség a fel-

használhatóság szempontjából. A készpénzt 

és a számlaegyenlegeket ugyanúgy lehet hasz-

nálni, ha valamely gazdasági szereplô vagy 

természetes személy pénzügyi kötelezettsé-

gének kíván eleget tenni. Az ügyfél választá-

sa a készpénz és a számla között – a nagyon 

kis összegû fizetéseket kivéve – független a 

költségektôl, mert a pénz átutalásának költ-

sége belföldön elhanyagolható mértékû. 

Az Európai Unió egységes belsô piacá-

nak zökkenômentes mûködéséhez elenged-

hetetlen, hogy a tagállamok közötti fizeté-

sek az euróövezeten belül ugyanolyan haté-

konyan és megbízhatóan teljesüljenek, mint 

az egyes tagállamok belsô piacain. Ennek elô-

mozdítása érdekében az Európai Bizottság 

megfogalmazta az egységes európai fizetési 
övezet4 kialakításának gondolatát, melynek 

megvalósítását ma már támogatja az euró-

pai bankszektor is. Létrejött a piaci szereplôk 

és a szabályozó hatóságok közös fóruma, az 

Európai Fizetési Tanács, amely összefogja az 

egységesítéssel kapcsolatos munkát.

Az egységes fizetési övezet lényege, hogy a 

tagállamok közötti fizetések feltételei nem 

térhetnek el egymástól, a határok a fizeté-

sekkel szemben semmilyen korlátot nem állí-

tanának, minden fizetés egy nagy „belföldi” 

piacon teljesül. A valóság azonban egyelôre 

nem ez, amit jól érzékeltet a keretes írás-

ban bemutatott, 2001-ben készült felmé-

rés az egyes tagállamok közötti átutalások 

feltételeirôl. A vizsgálat során 1480, egyen-

ként 100 eurós átutalást indítottak el a 15 

tagállamban megnyitott 40 különbözô bank-

számláról.

Az euró számlapénzként történô 1999. 

januári bevezetése után a bankközi és a 

nagyobb összegû ügyfélfizetésekre valódi 

európai megoldások születtek a TARGET 

és az EURO 1 létrehozásával. E rendsze-

rek képesek a tagállamok közötti fizetése-

ket zökkenômentesen, szinte a belföldi fize-

tésekkel teljesen megegyezô feltételekkel 

teljesíteni. Ezáltal hatékony fizetési mecha-

nizmust biztosítanak az unió egész területén, 

és hozzájárulnak az egységes európénzpiac 

kialakulásához.

4 Single European Payment Area (SEPA)

II.  Az egységes európai fizetési 
övezet létrehozása
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2002 elején az euróbankjegyek és -érmék 

lettek a törvényes fizetôeszközök az egész 

euróövezetben, azaz bármely országban 

korlátozás nélkül lehet fizetni most már 

készpénzben is. Ez azonban azt is nyilván-

valóvá tette, hogy a készpénz-helyettesítô 

fizetési eszközökkel lebonyolított mûvele-

tek, különösen az alacsony összegû átuta-

lások és a bankkártya-mûveletek esetében 

továbbra is jelentôs különbségek maradtak 

a belföldi és a tagállamok közötti elszámolá-

sok feltételeiben, különösen a díjakra, a tel-

jesítési határidôkre, a fogyasztók megfelelô 

tájékoztatására és a fogyasztói panaszok 

kezelésére vonatkozóan.

1.  A fizetési rendszer  és a pénz-
forgalom egységes szabályozá-

sa az Európai Unióban

A különbözô tagállamokban mûködô nemze-

ti, valamint a konszolidálódó multinacionális 

fizetési rendszerek, elszámolóházak mûködé-

si megbízhatósága és a fizetôeszközbe vetett 

bizalom megôrzésének szempontjából alap-

vetô fontosságú a rendszerek egységes jogi 

alapjainak megteremtése és a fizetési eszkö-

zök használatának egységes szabályozása. 

Ha a szûkebb értelemben a fizetési rend-

szerre és a pénzforgalomra vonatkozó rende-

leteket (regulation), irányelveket (directive) 

Banki átutalások az unióban – Az Európai Bizottság 2001-es felmérése

Teljesítési arány: A megbízások 99,5 százaléka célba ért. A sikertelen hét közül ötöt visszaka-
pott a feladó, míg kettô teljesen eltûnt. A kötelezô visszatérítés ellenére a bankok a két eltûnt 
megbízást nem írták jóvá az ügyfelek számláján.

Határidôk: Az átlagos átutalási idô 2,97 nap, ami jelentôs csökkenés az 1994-es 4,79, illetve az 
1999-es 3,41 naphoz képest. A megbízások 4,6 százaléka nem érkezett meg az elôírt 6 mun-
kanapon belül. A leglassúbb átutalás Olaszországból Portugáliába történt (43 munkanap), míg 
a leggyorsabb címen német, görög, luxemburgi és ír bankok osztoznak (1 napon belül). A leg-
hosszabb átlagos átutalási idôket Svédországból (4,61), Nagy-Britanniából (4,19) és Dániából 
(4,07) mérték, ezzel szemben a legrövidebbeket Írországból (1,67), Görögországból (1,82) és 
Franciaországból (1,99). A 97/5 EK irányelv egyértelmû elôírása ellenére egyetlen bank sem volt 
hajlandó kompenzálni az ügyfeleket a késedelmes teljesítésért.

Költségek: A 100 eurós megbízás átlagos költsége 24,09 euró volt, ami alig alacsonyabb az 
1994-ben mért 25,41 ECU-nél. A legdrágább megbízás (Görögországból Dániába) 60,85 euró 
volt, míg a legolcsóbb (Luxemburgból Belgiumba) 0 euró.
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A fizetési rendszerre vonatkozó fontosabb közösségi jogszabályok

A tagállamok közötti fizetésekrôl szóló irányelv (Directive 97/5 EC)
Az Európai Unió hivatalos lapjában 1997. január 27-én közzétett irányelv fô célja, hogy javítsa az 
Európai Unió tagállamai közötti fizetési forgalom lebonyolításának színvonalát, valamint kiszá-
míthatóvá és összehasonlíthatóvá tegye a fizetési szolgáltatások feltételeit és a fogyasztók által 
viselt költségeit, amelyek meglehetôsen magasak és tagállamonként igen eltérôek. Az irányelv 
hatálya nem terjed ki a Közösségen kívülre irányuló, illetve onnan érkezô fizetésekre.
Az irányelv az 50 000 euró (12,25 millió forint) alatti ügyfélátutalásokra – vagyis nem pénzügyi 
intézmények közötti átutalásokra – vonatkozik. Az összeghatárból következik, hogy az irány-
elv alapvetôen a kis- és középvállalkozások és a lakossági ügyfelek megbízásainak teljesítését 
kívánja összehangolni a Közösség területén.

A tagállamok közötti eurófizetésekrôl szóló rendelet (Regulation 2560/2001 EC)
A tagállamok közötti átutalásokról szóló (97/5 EK) irányelv nem érte el a jogalkotók által meg-
fogalmazott célokat. Az euró számlapénzként való megjelenése (1999. január 1.) után, az euró-
készpénz közelgô bevezetése elôtt, továbbra is azzal kellett szembesülni, hogy csak minimális 
elmozdulás volt tapasztalható a kisértékû fizetések tagállamok közötti teljesítésének gyakorla-
tában. Mivel a bankrendszerrel folytatott további egyeztetések sem vezettek eredményre, 2001. 
december 19-én, rendkívül gyors elôkészítô munka után, még az euró készpénzként történô 
bevezetését megelôzôen, az Európai Parlament és a Tanács elfogadott egy rendeletet, amely 
nagyrészt megismétli az irányelv szabályait. 

Az elektronikus fizetési eszközök használatáról szóló ajánlás (Recommendation 97/489 EC)
Az 1997. július 30-án közzétett ajánlás egyfelôl meghatározza az elektronikus fizetési esz-
köz kibocsátását és használatát meghatározó szerzôdések megkötésének egyes szabályait és 
kötelezô tartalmi elemeit, másfelôl a fizetési eszközzel végzett egyes mûveletekrôl történô tájé-
koztatás módját és tartalmát. Az ajánlás részletesen szabályozza a szerzôdô felek, azaz a birto-
kos és a kibocsátó jogait és kötelezettségeit, valamint a felelôsség kérdését. 

A kiegyenlítés véglegességérôl szóló irányelv (Directive 98/26 EC)
Az unió hivatalos közlönyében 1998. május 19-én közzétett irányelv fô célja három pontban 
fogalmazható meg. Megszüntetni a fizetési rendszereket veszélyeztetô jogi kockázatokat, bizto-
sítani egy adott rendszer biztonságos mûködését akkor is, ha annak van egy külföldi résztvevôje, 
akire bizonyos esetekben a rendszertagságával kapcsolatban a saját országa csôdjogi szabá-
lyai érvényesek, és fokozott jogi védettségét adni a rendszerben elhelyezett fedezeti biztosíté-
koknak.

Az elektronikus pénzkibocsátó intézményrôl szóló irányelv (Directive 2000/46 EC)
A 2000. szeptember 18-án megjelent irányelv célja a pénzügyi szolgáltatások egységes piacá-
nak támogatása, egyrészt az elektronikus pénz kibocsátására vonatkozó prudenciális szabályok 
harmonizálásával, másrészt a honosság szerinti felügyelet elvének alkalmazásával az elektroni-
kus pénzkibocsátó intézményre vonatkozóan is.
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és ajánlásokat (recommendation) vesszük 

számba, akkor öt jogforrásról beszélhetünk. 

Amennyiben figyelembe vesszük a kapcsoló-

dó jogszabályokat, valamint a nem jogsza-

bálynak számító keretrendeleteket, akcióter-

veket, iránymutatásokat, akkor ez mintegy 

25 dokumentumot jelent, amelyeket a tagálla-

moknak – csakúgy mint a csatlakozásra készü-

lô országoknak – bizonyos határidôk betar-

tása mellett harmonizálniuk, illetve alkalmaz-

niuk kell. A jogforrások közötti kapcsolódási 

pontokat az 1. ábra szemlélteti.

Az Európai Uniót alapító Maastrichti Szer-
zôdésben, illetve az Európai Központi Bank 

(EKB) és a Központi Bankok Európai Rend-

szere (KBER) közös Alapokmányában több 

ponton is megjelennek a fizetési rendszer-

rel kapcsolatos rendelkezések. A Szerzôdés 

105. paragrafus (2) bekezdése – amelyet 

visszaidéz az Alapokmány 3. paragrafus (1) 

bekezdése – kimondja, hogy a KBER alap-

feladata a fizetési rendszerek biztonságos 

és hatékony mûködésének támogatása. Az 

Alapokmány 22. paragrafusa alapján az EKB 

és a nemzeti jegybankok fizetési rendszere-

ket mûködtethetnek, az EKB pedig szabá-

lyozhatja a fizetési rendszert és a pénzfor-

galmat. Hasonlóképpen jogalkotási hatás-

kört biztosít a Szerzôdés a Tanácsnak és 

az Európai Parlamentnek is, amelynek hatá-

lya kiterjed a bankrendszer mûködésére és 

a pénzügyi szolgáltatások nyújtásának fel-

tételeire, azaz többek között a fizetési rend-

szerre is (1. ábra). 

A közösségi jogharmonizáció kereté-

ben az elsô pénzforgalmi jellegû jogszabály 

1997-ben jelent meg, azt követôen pedig 

szinte évente egy újabb elemmel gazdago-

dott a joganyagnak ez a területe.

A legfontosabb közösségi jogszabályok 

lényegét röviden a 6. oldalon lévô keretes 

szöveg tartalmazza. 

2.  A bankközi fizetések és a 
nagyösszegû ügyfélmegbízá-

sok elszámolását biztosító 
rendszerek

A Gazdasági és Monetáris Unió harmadik 

szakaszának kezdetétôl az euró lett az a 

közös európai pénz, amelyben az EKB meg-

határozza az egységes monetáris politikát, 

és amelyben a monetáris politikai mûvelete-

ket az eurórendszer végrehajtja. A monetá-

ris politikai mûveletek gyors és biztonságos 

végrehajtásához szükséges egy olyan fizeté-

si rendszer, amelyben a megbízásokat gyor-

san, olcsón és megbízhatóan lehet lebonyo-

lítani. 

Az euróövezet pénzpiacait kiszolgáló 

fizetési infrastruktúrát jelenleg öt rendszer 

mûködése határozza meg, amelyek közül a 

legjelentôsebbet – a TARGET-et – az EKB és 

a nemzeti jegybankok hozták létre és üze-
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1. ábra A
 fi

zetési rendszerre és a pén
zforgalom

ra vonatkozó szab
ályozás az E

u
rópai U

nióban

M
aastrichti

Szerzôdés

Rendelet a 
tagállam

ok közötti 
eurófizetésekrôl
(2560/2001 EC)

Ajánlás az 
elektronikus fizetések 
európai szabályairól

(87/598 EEC)

Irányelv a 
hitelintézetekrôl
(2000/12 EC)

Európai Tanácsi 
rendelet az euró 
bevezetésérôl
(974/98 EC)

Irányelv a 
tagállam

ok közötti 
fizetésekrôl
(97/5 EC)

Ajánlás a 
fizetési rendszerekrôl

(88/590 EEC)

EK
B és K

BER 
Alapokm

ánya

Irányelv a kiegyenlítés 
véglegességérôl a fize-
tési és az értékpapír-

elszám
olási rendszerek-

ben (98/26 EC)

Ajánlás az 
elektronikus fizetési 

eszközökrôl
(97/489 EC)

TARGET
iránym

utatás
(EK

B/2001/13)

Irányelv az elektronikus 
pénzkibocsátó 
intézm

ényrôl
(2000/46 EC)

Akcióterv a készpénz-
helyettesítô fizetési 

eszközökkel 
elkövetett visszaélések 

m
egelôzésére

Kerethatározat 
a készpénz-

helyettesítô fizetési 
eszközökkel elkövetett 

visszaélésekrôl

A fizetési rendszerre és a pénzforgalom
ra vonatkozó közvetlen szabályok

A fizetési rendszerre és a pénzforgalom
ra vonatkozó egyéb szabályok

Irányelv az 
elektronikus 

kereskedelem
rôl

Versenyszabályok

Pénzm
osási

irányelvek

Irányelv a 
távollévôk közti 
kereskedelem

rôl

Irányelv a 
halasztott fizetésrôl

Adatvédelm
i

irányelvek

A távollévôk közti 
pénzügyi szolgáltatások 

nyújtásáról szóló 
irányelvtervezet

ÁFA 
irányelvek 

Irányelv az 
elektronikus

aláírásról

A távközlésrôl 
szóló irányelvtervezet

A statisztikai 
adatszolgáltatásról 

szóló döntések



8 9

meltetik. Emellett létrejött egy, a bankok 

magántulajdonában álló, nemzetközi rend-

szer, az EURO 1, amelyet az Euró Banki 

Társulás üzemeltet, és három nemzeti rend-

szer is elszámol euróban (PNS – Paris Net 

Settlement, Franciaország; SPI – Servicio 

Espanol de Pagos Interbancarios, Spanyolor-

szág; POPS – Pankkien On-line Pikasiirrot ja 

Sekit-jarjestelma, Finnország).

A TARGET részesedése mind a megbí-

zások számát, mind azok értékét tekintve 

meghatározó (értékben mintegy 85 száza-

lék, míg darabszámban 60 százalék), ami 

érthetô is, hiszen ezt a rendszert használják 

a jegybankok monetáris politikai mûveleteik 

lebonyolítására, míg a többi rendszer inkább 

az ügyfélfizetések teljesítésére szolgál5.

A TARGET mellett még az EURO 1 rend-

szer bonyolít le jelentôsebb forgalmat (része-

sedése értékben 10 százalék, volumenben 

32 százalék), míg a másik három fizeté-

si rendszer tulajdonképpen elhanyagolható 

nagyságrendet képvisel.

A 2. ábra az egyes rendszerekben 2002-

ben feldolgozott tranzakciók napi átlagos 

összértéket mutatja milliárd euróban.

A hagyományos levelezô banki kapcso-

latokon keresztül bonyolított bankközi és 

nagyobb értékû ügyfélfizetések részesedé-

se az euró bevezetése óta meredeken csök-

ken, ma már elhanyagolható mértékû.

Az euróövezet fizetési infrastruktúrá-

ját összevetve a hasonló gazdasági erôt 

képviselô fejlett gazdasági térségekkel 

(USA, Japán) várható, hogy a fizetési rend-

szerek konszolidációja tovább fog folytatód-

ni, és valószínû, hogy csak egy-két rendszer 

marad a piacon.

2.1.  TARGET 

Az EKB és a nemzeti jegybankok az euró 

bevezetésére való felkészülés részeként 

létrehozták a TARGET fizetési rendszert, 

amely a 15 tagállam nemzeti, valós idejû, 

bruttó elszámolási rendszerébôl (RTGS)6, 

az EKB fizetési mechanizmusából, valamint 

az ezen rendszereket összekötô távközlé-

si (Interlinking) hálózatból áll. A rendszer 

1999. január 4-én kezdte meg mûködését, 

mintegy 1600 közvetlenül és 2300 közvetve 

csatlakozó résztvevôvel az egész belsô piac-

ról. A résztvevôk hitelintézetek, állami intéz-
mények (például Államkincstár), befektetési 
vállalkozások és elszámolóházak lehetnek.

A TARGET létrehozásáról szóló döntést 

még az EKB elôdje, az Európai Monetáris 

Intézet hozta meg 1995-ben. Három fô célt 
tûztek ki: 

5 Jól mutatja ezt a fizetési megbízások átlagos értéke, amely a TARGET-ben 6 millió, míg az EURO 1-ben 1,4 millió euró.
6 Real Time Gross Settlement System = valós idejû, bruttó elszámolási rendszer
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• infrastruktúrát biztosítani a közös mone-

táris politika végrehajtásához, elôsegítve 

ezáltal az európénzpiac integrációját; 

• növelni a tagállamok közötti eurófizetések 

biztonságát és hatékonyságát; 

• létrehozni egy olyan megbízható fizeté-

si rendszert, amely valós idôben és brut-

tó módon mûködve jelentôsen csökkenti 

a fizetések kockázatait. 

E célok elérése érdekében a TARGET-et úgy 

alakították ki, hogy a jegybankpénz vonat-

kozásában megszûntek a belföldi és a tagál-

lamok közötti átutalás feltételeiben koráb-

ban fennálló különbségek. 

A költségek minimalizálása és a rendel-

kezésre álló idô rövidsége miatt a TARGET-

et nem egy központi rendszerként, hanem 

decentralizáltan hozták létre, a meglévô 

nemzeti RTGS-rendszerek olyan minimális 

mértékû egységesítésével, hogy az bizto-

sítsa a monetáris politika egységes végre-

hajtásának lehetôségét minden tagállamban. 

A decentralizált modell úgy épül fel, hogy a 

kereskedelmi bankok számláit továbbra is a 

székhelyük szerint illetékes nemzeti jegy-

bankok vezetik, és a rendszerbe beadott 

megbízásokat az érintett jegybankok köz-

vetlenül egymással cserélik ki. Az EKB-ban 

mûködô modul néhány központi funkciót lát 

el, így például felelôs a koordinációért, a 

segélyszolgálat mûködtetéséért, a tesztelé-

sek szervezéséért, a napvégi zárások elvég-

2. ábra

7 Continuous Linked Settlemenet System – folyamatosan kapcsolt kiegyenlítés elvén mûködô nemzetközi fizetési rendszer a deviza-
kiegyenlítési kockázat kezelésére.

8 A maximális idô, ami a küldô kereskedelmi bank számlájának az egyik ország RTGS-rendszerében történô megterhelésétôl a kedvez-
ményezett kereskedelmi bank másik ország RTGS-rendszerében vezetett számlájának jóváírásáig eltelik, kevesebb, mint 30 perc.

0

500

1000

1500

2000

SPI - 1

POPS - 2

PNS - 78

EURO 1 - 188

TARGET - 1552



10 11

zéséért, és itt történik a más fizetési rend-

szerekben (CLS7, EURO 1) euróban elszámolt 

forgalom kiegyenlítése.

A TARGET különlegessége, hogy nem-

csak az eurót bevezetô országok tag-

jai a rendszernek, hanem mind a tizenöt 
tagállam RTGS-rendszere. Ugyanakkor a 

három „kívülálló” ország (Nagy-Britannia, 

Dánia, Svédország) csatlakozása külön fel-

tételrendszer alapján történik, amelyrôl az 

EKB döntött. Ennek lényege, hogy mind-

három országban létrehoztak a nemze-

ti fizetôeszközben mûködô RTGS-rend-

szer mellett egy euróban mûködôt is, és ez 

utóbbi csatlakozik a TARGET-hez. Míg az 

eurórendszer jegybankjai napközben kor-

látlan eurólikviditást biztosíthatnak – ter-

mészetesen fedezet ellenében – saját keres-

kedelmi bankjaiknak, addig ennek mértékét 

Nagy-Britannia esetében maximum 3 milli-

árd, Dánia vonatkozásában 650 millió, Svéd-

országot illetôen 500 millió euróra korlátoz-

ták, és ezt a nap végén vissza kell fizetni, 

azaz nem fordulhat át napvégi hitellé. 

A TARGET lehetôvé teszi a belsô piac 

szereplôinek, hogy központosítsák treasury 

tevékenységüket, mivel likviditásukat köny-

nyen, olcsón és rugalmasan tudják mozgatni 

a teljes euróövezetben. A rendszert használ-

ni lehet mind a belföldi, mind a tagállamok 

közötti fizetések lebonyolítására, és bár 

alapvetôen a bankközi és nagyobb értékû 

ügyfélfizetések teljesítésére szolgál, nincs 

korlátozva a rendszerbe küldhetô össze-

gek nagysága.

A rendszer jól vizsgázott a bevezetése óta 

eltelt idôben, a megbízásokat rövid átfutási 
idôvel 8 képes feldolgozni, és ennek köszönhe-

tôen még azok a nagy nemzetközi bankok is 

ezt használják a bankközi és nagyobb értékû 

ügyfélfizetéseik lebonyolítására, amelyeknek 

egyébként rendelkezésükre áll olcsóbb meg-

oldás is. Ennek oka a TARGET által nyújtott 

rugalmas likviditáskezelési lehetôségekben 

és a biztonságban keresendô. A más rend-

szerekhez hozzá nem férô kis- és köze-

pes méretû bankok is szívesen utalnak át a 

TARGET-ben, mert díjai jóval alacsonyabbak, 

mint a hagyományos levelezô banki kapcso-

latokban felszámolt díjak.
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A TARGET díja úgynevezett tételdíj, azaz 

nem függ az átutalt összeg nagyságától, 

viszont degresszív módon van meghatároz-

va, vagyis a tranzakciók számának növeke-

désével csökken:

Tranzakciók havi száma Díj (euró)

<100 1,75

101 – 1000 1

>1000 0,8

2.2.  EBA EURO 1

Az EBA szövetkezeti formában mûködô 

vállalkozás, amelyet az Európai Unióban 

mûködô kereskedelmi bankok és a térségen 

kívüli bankoknak az unióban mûködô fiókjai 

alapítottak. Tagjainak száma jelenleg meg-

haladja a 160-at.

Az EBA által üzemeltetett EURO 1 olyan, 

nettó elven mûködô fizetési rendszer, ame-

lyet kimondottan a tagállamok közötti bank-
közi és nagy összegû euró fizetési forgalom 
lebonyolítására hoztak létre. Az EURO 1 

nemzetközi rendszer, amelynek jelenleg 

mintegy 110 résztvevôje van az Európai 

Unióból, Ausztráliából, Japánból, az Egye-

sült Államokból, Norvégiából és Svájcból, de 

mindegyiknek csak az unióban székhellyel 

rendelkezô leányvállalata vagy fiókja lehet 

a rendszer tagja. 

A rendszerhez történô csatlakozásnak jogi, 

pénzügyi és mûködésbeli elôfeltételei vannak, 

s ez jelentôsen korlátozza a belépés lehetôsé-

gét. Jogi szempontból elôírás, hogy az anya-

banknak OECD-tagállamban kell székhely-

lyel rendelkeznie, az érintett fióknak az unió-

ban kell letelepednie, és tagságot kell szerezni 

az EBA-ban. Pénzügyi szempontból legalább 

1,25 milliárd euró saját tôkével, és a nemzet-

közi hitelminôsítô intézetektôl minimum A2, 

illetve P2 minôsítéssel kell rendelkezni. Mûkö-
dési oldalról tagnak kell lenni egy TARGET 

komponens nemzeti RTGS-rendszerben, és 

meg kell felelni az EBA elszámolóház által 

támasztott technikai és mûködési feltételek-

nek, amelyek biztosítják az elvárt mûködési 

megbízhatóságot és biztonságot. Ez a szi-

gorú feltételrendszer az oka annak, hogy a 

tagság nagyrészt multinacionális bankokból 
áll. A kisebb és közepes méretû bankok nem 

tudják teljesíteni ezeket a feltételeket, így ôk 

csak egy nagybankon keresztül utalhatnak át 

az EURO 1 rendszerben.

A TARGET-hez hasonlóan az EURO 1-ben 

sincs korlátozás az értékhatárra és a megbí-

zás kezdeményezôjére vonatkozóan, vagyis 

bankközi és ügyfélmegbízások egyaránt 

beadhatók a rendszerbe. 

Az EURO 1 elszámolási rendszerben a 

nap végén számított nettó pozíciókat az EKB 

egyenlíti ki a tagoknak a TARGET különbözô 

nemzeti komponenseiben vezetett számláin.

A hitel- és a likviditási kockázat kezelése 

alapvetôen kétoldalú hitelkeretek biztosítá-
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sával történik, amelynek összege minimum 

5, maximum 30 millió euró lehet partneren-

ként, de nem haladhatja meg résztvevônként 

az 1 milliárd eurót. A rendszer kiszámolja, 

hogy az adott hitelintézet mekkora hitelke-

retet kapott az összes többi résztvevôtôl, 

illetve hogy mekkora hitelkeretet biztosít 

az összes partner számára. Ezek a kere-

tek a nap folyamán korlátként mûködnek, 

ha egy fizetési megbízás túllépné a rendel-

kezésre álló keretet, akkor a rendszer sorba 

állítja. A kétoldalú limiteket naponként lehet 

változtatni.

A kétoldalú limiteken felül az EKB kezeli 

a résztvevôk egyenlô mértékû befizetéseibôl 

összeálló közös garanciaalapot, amelynek 

összege megegyezik a maximális hitelkeret-

tel (1 milliárd euró). Ez hivatott arra, hogy 

a kiegyenlítés akkor is megtörténhessen a 

rendszerben, ha egy vagy több résztvevô a 

nap végén nem tudja teljesíteni kötelezett-

ségeit. Amennyiben a garanciaalapból fel-

használás történik, azt a következô üzle-

ti nap indulása elôtt a tagoknak vissza kell 

pótolniuk.

Abban a szélsôséges esetben, ha több 

résztvevô is fizetésképtelenné válna, és a 

garanciaalap nem lenne elegendô a hiány-

zó összeg pótlására, akkor a „túlélô” ban-

koknak kell további összegekkel a rend-

szer megsegítésére sietniük, így biztosíta-

niuk a teljesítést. Az esetleges veszteséget 

elôre meghatározott szabályok szerint terí-

tik szét a tagok között.

A megbízások elszámolásának díja a 

beküldött tranzakciók száma szerint sávo-

san van meghatározva:

Átlagos napi tranzakciószám Díj (eurócent)

<800 18

800 – 1499 16

1500 – 2499 14

2500 – 3499 13

3500 – 4499 12

4500 – 5499 10,5

5500 felett 9,5

A megbízások száma és értéke folyamatosan 

nô 1999 januárja óta. Az elsô évben a napi 

átlagos tranzakciószám 68 ezer volt, mint-

egy 170 milliárd euró értékben, míg 2002-

ben már meghaladta a 134 ezret, 188 milli-

árd euró értékben. 

2.3.  Egyéb bankközi és nagyobb értékû 
ügyfélfizetéseket elszámoló rendszerek

A francia, a spanyol és a finn nettó fizeté-

si rendszer abban különbözik a TARGET-tôl 

és az EURO 1-tôl, hogy alapvetôen nem a 

tagállamok közötti, hanem az adott orszá-
gok belföldi fizetéseinek elszámolását végzi 
euróban, habár például a spanyol rendszer-

ben jelentôs arányt képviselnek a Spanyolor-

szágban élô külföldiek hazautalásai is. 
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Ezek a rendszerek korábban is párhuzamo-

san mûködtek a valós idejû bruttó elszámo-

lási rendszerekkel. A bankok választását a 

díjak és a teljesítés más feltételei – jellemzô-

en a nettó elszámolásból következô alacso-

nyabb likviditásigény – határozták meg.

A rendszerek tagságát az adott tagállamban 
letelepedett bankok adják, de a 2000/12 

EK (hitelintézeti) irányelv alapján az Euró-

pai Unió bármely tagállamában székhely-

lyel rendelkezô hitelintézet kaphat távolról 

történô hozzáférési lehetôséget. 

A rendszerekben elszámolt nettó egyen-

legek kiegyenlítése a tagoknak a francia, a 

spanyol, illetve a finn jegybanknál vezetett 

kiegyenlítési számláján történik. 

2002-ben a PNS napi átlagos forgalma 

78 milliárd, az SPI forgalma 1 milliárd, míg a 

POPS forgalma 2 milliárd eurót tett ki. 

3.  A tömeges, alacsony 
összegû fizetési forgalom 

elszámolását biztosító 
rendszerek

A tömeges fizetési megbízások – ezeket 

tipikusan lakossági ügyfelek, illetve kis- és 

középvállalkozások kezdeményezik – belföl-

di elszámolását az Európai Unió tagállamai-

ban nemzeti rendszerek végzik. Országonként 

általában egy-két rendszer mûködik, amelyek 

nemzeti sajátosságokat mutatnak, nemze-
ti szabványokat alkalmaznak, és jellemzôen 

bankok tulajdonában álló magántársasági 
formában mûködnek.

A tömeges, alacsony értékû9 fizeté-

sek tagállamok közötti elszámolása jelen-

leg több módon is lehetséges. A megbízá-

sok legnagyobb részét hagyományosan a 

levelezô banki kapcsolatokon keresztül tel-

jesítik, amely a széles nemzetközi hálózat-

tal rendelkezô nagy bankok üzletága. Van-

9 A 97/5 EK irányelv alapján alacsony összegûnek az 50 000 euró ( kb. 12,25 millió forint) alatti, nem pénzügyi intézmények által 
kezdeményezett megbízások számítanak.
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nak más speciális bankközi megállapodások, 
amelyek a bankok egy-egy csoportjának 

összefogásával jöttek létre. Ilyen például a 

TIPANET, amely a szövetkezeti formában 

mûködô hitelintézeteket köti össze, vagy 

az S-Interpay, amely a német takarékbanki 

hálózatból indulva az európai takarékbanki 

szövetség intézményeit köti össze. Néhány 

bank a bankközi és nagyobb értékû ügy-

félfizetések teljesítésére szolgáló fizetési 

rendszereket (TARGET, EURO 1) használja 

a tömeges, alacsony értékû fizetések továb-

bítására is, hiszen a rendszerekben általá-

ban nincs alsó korlát, bármilyen kis összegû 

megbízást be lehet nyújtani. Ezen megoldási 

lehetôségek közül azonban egyik hatékony-

sága sem hasonlítható össze a belföldi elszá-

molási rendszerekével, ezért – fôképp a sza-

bályozó hatóságok nyomására – az európai 

bankszektor felkészülésbe kezdett a költsé-

gek csökkentése és egy hatékony fizetési 

infrastruktúra kialakítása érdekében.

A tagállamok közötti fizetési megbízá-
sok feldolgozási költségének csökkentésé-
hez három fô területen kell elôrelépni: a ban-

kok belsô költségeinek csökkentése terén, a 

közös európai szabványok alkalmazását illetô-

en, valamint a megfelelô fizetési infrastruktú-

ra (rendszer) kialakítása vonatkozásában.

A legjelentôsebb költségelem a bankok 

belsô eljárásaiban keresendô. A 2560/2001 

EK rendelet által elôirányzott nagymérté-

kû bevételcsökkenés a nemzetközi fizetések 

esetében várhatóan arra fogja ösztönözni a 

bankokat, hogy belsô eljárásaikat, informa-

tikai rendszereiket és ügyfélkapcsolati mód-

szereiket alapvetôen átalakítsák, és így érje-

nek el jelentôs hatékonyságnövekedést.

A megbízások hatékony bankközi feldol-
gozásának elôfeltétele a fizetésekre vonat-

kozó közös szabványok bevezetése. A nem-

zeti szabványosítási testületek mûködé-

se igazolta, hogy hasonló szervezetre van 

szükség összeurópai szinten is, amely fel-

ügyeli a szabványok kialakítását, és koordi-

nálja azok bevezetését. Habár a Banki Szab-
ványok Európai Bizottsága jelentôs elôreha-

ladást ért el a szabványok létrehozásában, 

mandátum hiányában nem tudott elôrelépni 

azok adaptálása ügyében. A szabályozók 

ebben a szabványosítók segítségére siettek, 

és a rendeletben elôírták a tagállamoknak a 

nemzetközi bankszámlaszám és a bankazo-
nosító kódok kötelezô alkalmazását. 

Az elszámolások lebonyolítására alkal-

mas bankközi infrastruktúrára vonatkozóan 

több kezdeményezés is született, azonban 

ezek egyike sem kapott megfelelô támoga-

tást a bankrendszertôl a projektek finanszí-

rozását és a forgalom felfuttatást illetôen. 

Ennek ellenére az európai bankszektornak 

kell eldöntenie, hogy melyik megoldás a leg-

megfelelôbb számára, és azt a lehetô legrö-

videbb idôn belül meg is kell valósítani. 
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Természetesen az is felmerül lehetôségként, 

hogy a TARGET-hez hasonlóan az eurórend-

szer maga hozza létre a szükséges infrast-

ruktúrát, azonban ez valószínûleg csak vég-

sô megoldásként jön számításba, hiszen 

ebben az üzletágban tipikusan magántulaj-

donú nemzeti rendszerek mûködnek. 

3.1.  Bankkártya-elszámolások

A bankkártyával történô fizetések elszámo-

lását globálisan a két nagy nemzetközi kár-

tyatársaság égisze alatt kialakult kibocsátói 

és elfogadói hálózat, valamint az elfogadott 

szabványok teszik lehetôvé. Az egységes 

európai fizetési övezet kialakítása érdeké-

ben meghozott szabályok egyelôre legin-

kább a bankkártyával történô fizetésekre 

vonatkoznak, hiszen egyrészt ezek a fize-

tések teszik ki a tagállamok közötti alacso-

nyabb összegû, tömeges fizetések nagyobb 

részét, másrészt a 2560/2001 EK rendelet 

szabályai 2002. július 1-jétôl elôször éppen 

a kártyás vásárlásokra és a készpénzfelvé-

telre léptek hatályba. Ennek értelmében az 

európai bankoknak már meg kellett szüntet-

niük azt a korábbi gyakorlatot, hogy a kész-

pénzfelvétel külföldön sokkal drágább volt, 

mint belföldön.

3.2.  Elektronikus pénz

Eddig mindössze egy kezdeményezés indult 

az elektronikus pénz tagállamok közöt-

ti használatára. A projektben a luxem-

burgi miniCash, a német Geldkarte és a 

francia Moneo rendszerek vesznek részt. 

A három rendszer által kibocsátott elektro-

nikus pénztárcákat kompatibilissé tették, és 

ennek megfelelôen – egyelôre kísérleti jel-

leggel – fizetni lehet velük az említett három 

ország elfogadóhelyein. 

3.3.  Átutalási rendszerek 

3.3.1.  EBA STEP 1

Az átutalások lebonyolítására alkalmas meg-

felelô infrastruktúra kialakítását gátló tech-

nikai tényezôk (különbözô szabványok, elté-

rô feldolgozási módszerek) mellett a tag-

államok közötti fizetési forgalom belföldi 

forgalomhoz mért elenyészô10 volta is aka-

dályozta a hatékonyabb megoldáskeresést. 

A méretgazdaságossági probléma miatt a 

bankrendszer vonakodott jelentôsebb ösz-

szegeket áldozni a probléma megoldásá-

ra, viszont a Bizottság az ügy politikai jelen-

tôsége miatt határozottan fellépett a már 

többször idézett rendelet megalkotásával. 

A többszöri ösztönzésre az EBA végül is 

10 Egy 2000-ben készült felmérés szerint a belföldi fizetési megbízások száma naponta kb. 100 millió, míg a tagállamok közötti 
tranzakcióké csak néhány százezer, és annak is nagy része bankkártyával történô fizetés. 
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kidolgozott egy kétlépcsôs megoldást. Az 

elsô fázisban létrehoztak egy rövid távú 
megoldást kínáló rendszert (STEP 1), amely 

az EURO 1 meglévô technikai hátterét hasz-

nálja. A hosszabb távú megoldás egy önál-
ló páneurópai elszámolóház kialakítása lesz, 

kizárólag a tagállamok közötti fizetések 

lebonyolítására. 

Az EBA által kifejlesztett STEP 1 2000 

novemberében kezdte meg mûködését, 

három fô célt megfogalmazva: csökkenteni 

a teljesítési határidôket; elôsegíteni az auto-

matizált feldolgozást lehetôvé tevô szabvá-

nyok elterjedését; kialakítani egy összeuró-

pai üzleti modellt és gyakorlatot a tömeges, 

alacsony értékû fizetések elszámolására.

A rendszer az EURO 1 infrastruktúrá-

ját használja, a bankközi és nagyobb értékû 

ügyfélfizetések elszámolására érvényes koc-

kázatkezelési eljárások alkalmazása nélkül. 

A STEP 1-nek kétszintû tagsági rendszere 
van. Egyrészt tagja minden EURO 1 résztve-

vô, másrészt tag lehet bármely tagállamban 

székhellyel rendelkezô bank, amely kiegyenlí-

tô bankként valamely EURO 1 bankot meg-

jelöli. Jelenleg hozzávetôleg 180 bank tagja 

MasterCard International

A társaság elôdjét (Europay International) 1992-ben alapították Belgiumban, jelenleg mintegy 
9000 bank tartozik a részvényesei közé. A MasterCard amellett, hogy birtokosa a védjegynek, 
egyúttal üzemelteti a feldolgozórendszert és a hozzá tartozó távközlési hálózatot. A kártyákat 
a tagbankok bocsátják ki, és ôk nyújtanak szolgáltatásokat az elfogadó kereskedôknek is.
A tagállamok közötti megbízások elszámolása a társaság által mûködtetett nettó elszámolási 
szolgáltatás keretében történik, amelynek során a tranzakciókat szétválogatják, és kibocsátón-
ként összesítik. A követeléseket és a tartozásokat ezek után beszámítják, és a nettó egyenle-
get minden intézménynek az általa választott devizában kiszámolják. Az egyenlegeket a közös 
kiegyenlítô banknál (Commerzbank) vezetett számlákon teljesítik. 

Visa International

A Visa International non-profit társulás, amelynek világszerte 21 000 pénzügyi intézmény a tag-
ja. Az európai régiónak több mint 5700 résztvevôje van Nyugat-Európából, Izraelbôl, és Török-
országból. A másik kártyatársasághoz hasonlóan a Visa is mûködteti azokat a feldolgozó- és 
elszámolási rendszereket, amelyek a kártyafizetések teljesítéséhez szükségesek. Az elszámolás 
ugyanúgy többoldalú (multilaterális) nettósítással zajlik. A kiegyenlítés az euró esetében a Chase 
Manhattan Bank londoni fiókjában vezetett számlákon történik.
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közvetlenül a STEP 1-nek, és rajtuk keresz-

tül mintegy 8000 bank részére lehet közvet-

ve fizetési megbízásokat eljuttatni. 

Azon tagok nap végi nettó pozícióit, 

amelyek nem EURO 1 résztvevôk, az álta-

luk megjelölt kiegyenlítô bank teljesíti az 

EURO 1 rendszerben. A megbízások ekkor 

még nem válnak véglegessé, hanem csak 

az EURO 1 rendszer elszámolási napjának 

zárásakor, amikor az ottani résztvevôk pozí-

cióit az EKB kiegyenlíti az EURO 1 bankok-

nak a TARGET-ben vezetett számláin. 

Amennyiben bármilyen rendkívüli ese-

mény miatt a megbízásokat nem lehet fel-

dolgozni egy adott elszámolási napon, akkor 

automatikusan egy nappal késôbbre csúsz-

nak. Ha egy STEP 1 résztvevô az elszámo-

lási napon megadott határidôig nem tudja 

kiegyenlíteni kötelezettségét a rendszerrel 

szemben, akkor kiveszik megbízásait, és az 

egyenlegeket nélküle újraszámolják.

3.3.2.  EBA STEP 2

Az EBA 2001-ben kezdte el kidolgozni egy új 

rendszer, a STEP 2 alapelveit, amely a ban-

kok még szélesebb köre számára nyújt szol-

gáltatásokat. A rendszerbe a bankok nem 

egyenként küldik a tranzakciókat, hanem 

egyszerre többezret kötegelve (vagyis sok 

átutalást egy nagyobb adatállományban). Ez 

a módszer sokkal nagyobb számú átutalás 
továbbítását teszi lehetôvé jelentôs költség-
megtakarítás mellett. Az elszámolóház kez-

detben csak egyszerû átutalásokat teljesít, 

de a tervek szerint 2005-tôl alkalmas lesz 

az EU-n belüli csoportos beszedések lebo-

nyolítására. A rendszert 2003. április 28-án 

helyezték üzembe, s az elmúlt hónapok alatt 

a tranzakciószám jelentôsen emelkedett. 

A rendszer mûködése a hazai, a GIRO Rt. 

által mûködtetett rendszerhez hasonló: a klí-

ringtagok késô estig (22:00) kötegelve küld-

hetik be a tranzakciókat. A bankközi nettó 

pozíciók elszámolása reggel az EURO 1 rend-

szerben, a nap nyitásakor (7:30) történik, a 

klíringtagok a számukra érkezett tranzakció-

kat tartalmazó kötegeket egy órával késôbb 

vehetik át. Azért, hogy az üzenetek auto-

matikus feldolgozhatóságát biztosítsák, a 

rendszer az MT103+ üzenetszabvány sze-

rinti tranzakciókat dolgoz fel (a nemzetközi 

számlaszám és a címzett bank SWIFT-kódját 

kötelezô megadni). Ezen túlmenôen a SWIFT 

új, elszámolóházak számára kidolgozott XML 

alapú üzeneteit is fel fogja tudni dolgozni.

A hozzáférés elméletileg minden bank 

számára nyitva áll, és annak érdekében, hogy 

a kisebb bankoknál se okozzon versenyhát-

rányt a belépési díj, 2003 novemberétôl lehe-

tôség nyílik a bankok speciális módon tör-

11 Straight Through Processing = manuális beavatkozás nélküli, automatizált feldolgozás
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ténô csatlakozására. Ennek leglényegesebb 

feltétele, hogy az elszámoláshoz szükséges 

likviditást elôre kell biztosítani. A rendszer-

hez közvetlenül csatlakozók száma egyelôre 

50 alatt van, holott az EU-ban 8000–9000 

bank mûködik, a takarékszövetkezeteket is 

beleértve. 

4.  Nemzetközi szabványok 
alkalmazása

A bankszektor a megbízások számának növe-

kedése miatt már évtizedekkel ezelôtt szem-

besült azzal a ténnyel, hogy a megbízások 

hatékony és olcsó feldolgozásának érdeké-

ben szükség van egy nemzetközi üzenetköz-

vetítô hálózatra és nemzetközileg elfogadott 

szabványokra. 1973-ban megalapították a 

SWIFT-et (Society of Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication), amely mára a 

nemzetközi fizetési és pénzügyi megbízások 

legjelentôsebb közvetítô csatornájává vált. 

Hasonló szabványosítás történt a bankkár-

tyák esetében, ahol a Visa és a MasterCard 

(Europay) játszottak vezetô szerepet a szab-

vány kialakításában és bevezetésében. 

1992-ben három különbözô hitelintéze-

ti szövetség megalakította a Banki Szabvá-
nyok Európai Bizottságát (ECBS). Az ECBS 

a fizetési megbízásokkal kapcsolatban két 
fontos szabványt dolgozott ki: a nemzetkö-

zi bankszámlaszámot (IBAN, International 
Bank Account Number) és a nemzetközi fize-

tési megbízást (IPI, International Payment 
Instruction). 

Az IBAN lehetôvé teszi, hogy a nem har-

monizált belföldi számlaszám-struktúrák 

átfordíthatók legyenek egy nemzetközi for-

mátumba, és ezzel a felhasználók képesek 

STP11 módon továbbítani a fizetési megbí-

zásokat. Ennek köszönhetôen a fizetési lán-

colat egészében kiküszöbölhetô az emberi 

beavatkozás szükségessége, ami nagymér-

tékben csökkenti a feldolgozás költségeit.

Az IBAN olyan alfanumerikus (betû és 

számjegy) karakterek sorozatából áll, ame-

lyek egyértelmûen azonosítanak egy ügy-
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félszámlát, amelyet egy banknál, bárhol 

a világon vezetnek. Maximális hossza 34 

alfanumerikus karakter. Az elsô két karak-

ter azonosítja azt az országot, amelyben 

kezelik a számlát. A következô két szám-

jegy az ellenôrzô szám. Ezzel ellenôrizhetô 

a teljes IBAN. Az IBAN hátralévô részében 

található a belföldi számlaszám, amely álta-

lában tartalmazza a bank- és a bankfiókkó-

dot, valamint az ellenôrzô számot is. Például 

egy szabványos magyar számlaszámból kép-

zett IBAN-formátumú számlaszám a követ-

kezôképpen néz ki: HU99 1231 2312 3456 

3456 7878 7879

A bankok belsô rendszereit képessé kell 

tenni az IBAN-számlaszám elôállítására, fel-

ismerésére, feldolgozására, ellenôrzésére és 

továbbítására. Ez komoly felkészülést kíván 

a bankszektortól, azonban csak az egységes 

eljárások kialakítása teszi lehetôvé a feldol-

gozás hatékonyságának növelését a teljes 

belsô piacon.

Az STP-feldolgozást támogatja az IBAN 

mellett a bankazonosító kódok (BIC)12 hasz-

nálata is. Ez a kód biztosítja az üzenet pon-

tos továbbítását a kedvezményezetthez a 

nemzetközi forgalomban, mivel ez azonosítja 

a kedvezményezett bankját. A számlavezetô 

banknak tehát mind az IBAN szerinti szám-

laszámot, mind a BIC-kódot ügyfelei rendel-

kezésére kell bocsátania.

A nemzetközi fizetési megbízás papírala-
pú formája az IPI, amely azok között a part-

nerek között is szabványos felületet bizto-

sít, amelyek nem elektronikusan érintkez-

nek egymással. Tartalmazza mindazokat az 

információkat, amelyek az átutalás sikeres 

végrehajtásához elengedhetetlenül fontosak. 

Az IPI segítségével országok közötti átuta-

lás is végezhetô, ha nemzetközi bankszám-

laszámot adunk meg a bizonylaton. 

Az IPI-t a kedvezményezett (exportá-

ló cég) állítja ki, és egy számlával vagy egy 

számlára történô hivatkozással együtt kül-

di el a fizetésre kötelezetthez (külföldi vevô-

jéhez). A kötelezett kitölti az elôre kiállított 

bizonylat még hiányzó részeit, majd eljuttat-

ja számlavezetô bankjához, amely a bizonyla-

ton lévô adatokból elôállít egy elektronikus 

fizetési megbízást. Ezekután a feldolgozás 

már STP-módon történhet. 

Az IPI alkalmazása nagymértékben csök-

kenti a megbízások hibás kitöltésének lehe-

tôségét, hiszen az adatok nagy részét maga 

a kedvezményezett adja meg. Ezzel csök-

ken az emberi beavatkozást igénylô, illetve 

12 BIC = Bank Identification Codes 
13 2001. évi adatok szerint egy átlagos 2500 euró értékû panasz bírósági költsége 2000 euró, míg a bírósági eljárás hossza átlago-

san 25 hónap volt.
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a visszautasított átutalási megbízások szá-

ma, ami mind a fogyasztók, mind a bankok 

számára egyaránt elônyös. 

Az ECBS-szabványok mellett a SWIFT-

szabványok kiegészítésére is sor került az 

elmúlt idôszakban, éppen annak érdekében, 

hogy az egyes üzenetekben több, az ügy-

félre vonatkozó információt lehessen meg-

adni. Az új szabványok, az MT 102+ és az 

MT 103+ szintén a bankok közötti fizetések 

STP-feldolgozását támogatják.

A fejlesztéseknek köszönhetôen technikai 

értelemben már rendelkezésre áll minden 

olyan szabvány, amely a tagállamok közöt-

ti fizetések gyors és automatizált feldolgo-

zását lehetôvé teszi. Az elkövetkezô idôszak-

ban a bankokon van a sor, hogy belsô rend-

szereiket is alkalmassá tegyék a szabványok 

kezelésére, és létrehozzák azokat az elszá-

molási rendszereket, amelyek a szabványo-

kat a leghatékonyabban tudják alkalmazni.

5.  Egységes 
fogyasztóvédelem a fizetési 

szolgáltatások területén

Az egységes belsô piacot kiszolgáló, egysé-

ges fizetési övezetben kiemelten fontos kér-

dés a fizetési szolgáltatásokat igénybe vevô 

ügyfelek panaszainak, vitáinak rendezése. 

Az ügyfeleknek a bankok által nyújtott szol-

gáltatásokba, a különbözô készpénz-helyet-

tesítô fizetési eszközökbe vetett bizalmának 

megôrzése kulcsfontosságú az egész belsô 

piac mûködése szempontjából. 

A fogyasztóvédelem alapelvei valameny-

nyi közösségi politikát, így a szabad és kor-

látozásoktól mentes szolgáltatás- és tôke-

áramlás körében a pénzügyi szolgáltatáso-

kat, ezen belül pedig a fizetési rendszert is 

áthatják. 

A fogyasztói bizalom növelése érdeké-

ben a 98/257 EK ajánlás fogalmazza meg 

azokat a kritériumokat, amelyek alapján a 

fogyasztók vitás esetekben bíróságon kívül 

is orvosolhatják panaszaikat az azok keze-

lésére hivatott alternatív fórumok igénybe-

vételével. 

Ezen alternatív panaszrendezési fórumok 
létrejöttét az ügyletek kis összegén és azok 

alacsony költségviselési képességén13 túl az 

is indokolja, hogy gyors és a hivatalos jogi 

útnál nem kevésbé pártatlan és szakszerû 

határozat születik az eljárás végén. E szer-

vezetek további elônye, hogy tanácsadással 

is foglalkoznak, tehát fontos szerepet játsz-

hatnak a megelôzésben. 

A határozat mindkét félre nézve lehet 

kötelezô, vagy csak a szolgáltatóra nézve, 

ez a választott modell függvénye. E fóru-

mok döntéshozóinak döntése végleges, az 

ellen fellebbezésnek helye nincs. Azonban 

egyik határozattípus sem fosztja meg a 

panaszost attól, hogy a számára nem elfo-
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gadható határozatot követôen bírósághoz 

forduljon.

Az ajánlás az alternatív megoldásokkal 

kapcsolatban megfogalmazza elvárásként a 

függetlenség, az átláthatóság, az ellentmon-

dás lehetôsége14, a hatásosság15, a törvényes-

ség, a szabadság16, és a képviselet17 elvét.

Az Európai Unió országaiban az említett 

elvek figyelembevételével létrejött alternatív 

panaszrendezési fórumok alapvetôen négy 
modellbe sorolhatók: szószólók (ombuds-

man), fogyasztóvédelmi tanácsok, békélte-

tô testületek, felügyeleti hatóságon belü-

li szervezetek.

Az unió területén élô panaszosnak ma 

már az sem jelenthet problémát, ha vala-

mely határon átnyúló pénzügyi (befektetési) 

szolgáltatással kapcsolatos panaszát kívánja 

orvosolni, ugyanis 2001 februárjától létezik 

a FIN-NET, a 15 tagállam, valamint Norvégia, 

Izland és Liechtenstein összesen 41 „hazai” 

fórumát összekötô fogyasztóvédelmi háló-
zata. A panaszos abban az országban for-

dulhat a hálózat helyi szervezetéhez, ahol az 

számára a legkényelmesebb (ez tipikusan a 

lakhelye szerinti ország). A panasz kivizsgá-

lása és az eljárás lebonyolítása ezután már 

az érintett hálózati szervezetek feladata.

A FIN-NET fogyasztóvédelmi hálózat lét-

rehozásakor az Európai Bizottság három fô 
célt fogalmazott meg:

• a hálózat bármely országban lévô tagját 

könnyû legyen elérni, és az tudjon teljes 

körû tájékoztatást adni a panaszos szá-

mára, saját anyanyelvén;

• hatékony információcserét biztosítani a 

rendszert alkotó szervezetek között a 

panasz minél gyorsabb, szakszerûbb és 

eredményes kezelése érdekében;

• biztosítani azt, hogy a jogorvoslati eljá-

rás az összes tagállamban egységes elvek 

szerint történjen. 

A hálózat felállítása és az eljárások egysége-

sítése után a Bizottság most arra helyezi a 

hangsúlyt, hogy az unió állampolgárait szé-

les körûen tájékoztassa a pénzügyi szolgál-

tatások igénybevétele során felmerülô pana-

szaik kezelésének ezen új lehetôségérôl.

14 A békéltetô testület eljárásában valamennyi érdekelt fél elôterjesztheti indokait és bizonyítékait.
15 Minden lehetséges információt és adatot fel kell használni az eljárás során.
16 A döntés csak akkor kötelezi a feleket, ha abban elôre megállapodtak. 
17 A panaszost harmadik fél is képviselheti az eljárás során.
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Folyamatosan változó, fejlôdô környeze-

tünkben teljesen természetesnek tekinthetô, 

hogy az Európai Unió fizetési rendszerei 

sem maradnak változatlanok az évek során, 

fôként, ha figyelembe vesszük az egységes 

belsô piac zökkenômentes mûködése miatt 

fontos egységes fizetési övezet kialakításá-

ra való törekvést. Ez persze megnehezíti a 

csatlakozók helyzetét, hiszen számos dön-

tést a rendszerekhez való csatlakozás elôtt 

meg kell hozniuk, ugyanakkor a döntéshez 

szükséges szempontok közül több kérdés-

ben is alapvetô változások várhatók.

Rendkívül fontos, hogy ezeket a válto-

zásokat folyamatosan figyelemmel kísér-

jük, és megfelelô válaszokat tudjunk adni 

a kihívásokra. Ehhez szükség van a szabá-

lyozó, ellenôrzô szervezetek és a pénzügyi 

rendszer közötti folyamatos együttmûkö-

désre és a kölcsönös tájékoztatásra. Külö-

nösen igaz ez a fizetési rendszerre, amely-

nek minden szegmensében komoly változá-

sok vannak folyamatban, a szabályozástól 

kezdve a különbözô rendszerek strukturá-

lis átalakításáig.

1.  A fizetési rendszerre és a 
pénzforgalomra vonatkozó 

szabályozás várható 
változásai az EU-ban

A mára kialakult uniós pénzforgalmi szabá-

lyozás sokrétû és szerteágazó, alkalmazása 

emiatt nehézkes. Ezt a helyzetet felismer-

ve az Európai Bizottság javaslatot készít a 

szabályozás egységesítésére, a szabályok 

további harmonizálására, azaz egy kohe-

rens jogszabályi környezet kialakítására. 

A változásokat a hazai szabályozásban is 

III.  Az Európai Unióban folyamatban 
lévô változások
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követni kell, a gyakorlatban pedig a hitelin-

tézeteknek már a csatlakozás idôpontjától 

alkalmazniuk kell a rendelkezéseket.

1.1.  A változtatás szükségességét 
indokló tényezôk 

A Tanács és a Parlament 2001-ben elfoga-

dott rendelete a tagállamok közötti euró-

fizetésekrôl alapvetôen megváltoztatta a 

pénzforgalmi szolgáltatások korábbi sza-

bályozási filozófiáját. Rövid határidôt adva, 

kötelezô jelleggel elôírja a belföldi és a nem-

zetközi megbízások esetében fennálló jelen-

tôs díjkülönbségek megszüntetését, és a 

fizetési megbízások teljesítése szempontjá-

ból az egész belsô piacot egységesen belföl-

dinek tekinti.

2001-ben a Bizottság tanulmányokat készít-

tetett a tagállamok közötti eurófizetésekre 

vonatkozó irányelv és az elektronikus fizeté-

si eszközök használatára vonatkozó ajánlás 

harmonizáltságáról. A tanulmányok súlyos, 

megoldatlan szabályozási problémákat tár-

tak fel.

A fizetési eszközök és a fizetési rendsze-

rek szabályozása még mindig nagymérték-

ben nemzeti sajátosságokat mutat. Ez aka-

dályát képezheti az egységes fizetési övezet 

kialakulásának, és a hatékonyság növelésé-

hez szükséges konszolidációs folyamatnak.

Az információtechnológia robbanásszerû 

fejlôdése rendkívüli fejlesztési lehetôségeket 
teremt a fizetési rendszerekben. Ezeket a 

szolgáltatók, a fejlesztô cégek és a piaci sze-

replôk szeretnék a hatékonyság növelésére 

és az ügyfelek megnyerésére felhasználni. 

Tekintettel a tetemes fejlesztési költségek-

re, a szabályozóknak stratégiai kérdések-

ben kell állást foglalniuk a tekintetben, hogy 

mely fejlôdési irányokat tudják a rendszer-

kockázat mérlegelése alapján támogatni. 

1.2.  Eldöntendô kérdések

A nemzeti és a nemzetközi jogrendek közöt-

ti konfliktusok feloldása mellett az Európai 

Unió szabályozásának azt a célt is szolgálnia 

kell, hogy támogassa az egységes belsô piac 

mûködését, különös tekintettel az egységes 

fizetési övezet kialakítására.
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A szabályozással kapcsolatos változtatási 

igények számos témakör köré csoportosul-

nak, amelyek felölelik szinte a teljes pénzfor-

galmat, illetve a fizetési rendszerek mûködé-

sének minden területét.

• Egységes szabályozás. A fizetési rendszer-

re és a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonat-

kozó jogszabályok a téma egy-egy részterü-

letét fedik le, azonban számos esetben átfe-

dés alakult ki az egyes irányelvek, ajánlások, 

rendeletek között. Ez a helyzet hátrányos 

az átláthatóság és a jogbiztonság szempont-

jából, ezért szükséges átgondolni, hogy egy 

egységes keretszabály nem segítené-e job-

ban elô a konszolidált, koherens és egyszerû-

en áttekinthetô szabályozás létrejöttét.

• Nemzeti vagy közösségi szabályozás. 
A pénzforgalomban a legtöbb kérdést egye-

lôre nemzeti szinten szabályozzák, mert job-

ban figyelembe lehet venni a nemzeti sajá-

tosságokat. Az euró bevezetésével és az egy-

séges fizetési övezet kialakulásával azonban 

egyre több olyan kérdés adódik, amelyet 

közös jogi alapokra kell helyezni. Az új sza-

bályozás egyik kulcskérdése a helyes egyen-

súly megtalálása a nemzeti és a közösségi 

szintû szabályozás között.

• Teljes vagy minimum harmonizáció. Egy 

jól mûködô és hatékony belsô piacot több 

módon is el lehet érni. A szabályok kötelezô, 

teljes körû harmonizálása egyszerû és kohe-

rens jogszabályi környezetet teremthet, 

azonban káros hatásai lehetnek a szolgálta-

tások országonként eltérô, színes palettájá-

nak fennmaradására. 

• Nemzetközi vagy belföldi tranzakciók sza-
bályozása. A jelenlegi közösségi szabályok 

csak a tagállamok közötti megbízások tel-

jesítésére vonatkoznak, azonban felmerül a 

kérdés, hogy nem kellene-e ugyanezeket a 

szabályokat, vagy más, de közös szabályo-

kat alkalmazni a belföldi (nemzeti) tranzakci-

ókra is, különös figyelemmel a „nemzeti” és 

a „belföldi” fogalomhasználat átalakulására.

• Fókuszban a tömeges, alacsony össze-
gû fizetések. Az unió pénzpiacait kiszolgá-

ló fizetési rendszerek fejlôdésében a bank-

szektor alapvetôen érintett volt, ezért a 

közös monetáris politika bevezetésével egy-

idôben ezek létre is jöttek. Ezzel szemben 

a tömeges, alacsony értékû fizetések terén 

ugyan idôben megszülettek a szükséges jog-

szabályok, de gyakorlati lépések nem történ-

tek, ami a Bizottság részérôl jogszabályi szi-

gorításhoz vezetett. Az egységes szabályo-

zás mindezek alapján a tömeges, alacsony 

értékû fizetési forgalomra koncentrál, ahol 

még mindig erôsek a nemzeti vonások.

• A szabályozás formája. Jelenleg három jogi 

forma létezik a fizetési rendszerek és szol-

gáltatások szabályozására: a rendelet, az 

irányelv és az ajánlás. Kérdés, hogy a jövô-

ben is ezeket a jogszabályi formákat kell-e 

alkalmazni, vagy vannak olyan részkérdések, 
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amelyeket a szereplôk közös megállapodása, 

vagy a rendszerek önszabályozása keretein 

belül is meg lehet oldani. 

• A szabályozás technikai semlegessége. 
A jogalkotásnak ebben a szolgáltatási szeg-

mensben komoly hatása van a technikai fej-

lôdésre. A fizetési eszközök és rendszerek 

hatékony alkalmazása lehetetlen közös szab-

ványok nélkül. Ezeket leghatékonyabban 

szabályozással lehet egységesíteni, azon-

ban mindig fennáll a veszélye annak, hogy 

a rugalmatlan szabályozás akadályozza is a 

technikai fejlôdést. Olyan szabályozási maga-

tartást kell kialakítani, amely idôben meg-

teremti a jogbiztonságot, ugyanakkor elég 

rugalmas ahhoz, hogy ne akadályozza az 

innovációt.

• Versenyszempontok. A pénzforgalmi szol-

gáltatásokat erôteljes versenykörnyezet-

ben mûködô vállalkozások (tipikusan pénz-

ügyi intézmények) nyújtják. A szabályozók 

elsôdleges célja a versenysemlegesség fenn-

tartása, és ezáltal az ügyfelek érdekeinek 

védelme, valamint az egész európai gazda-

ság versenyképességének növelése. Mind-

ezek alapján az unió versenypolitikai szabá-

lyozását messzemenôkig figyelembe kell ven-

ni az egységes szabályozás kialakításakor.

• Biztonsági szempontok. Mivel a technikai 

fejlôdés egyre gyorsabban beépül a pénzfor-

galmi szolgáltatásokba és a fizetési rendsze-

rekbe, kiemelten kell kezelni a rendszerek 

technikai biztonságát. Ugyanakkor szintén 

nagyon fontos kérdés a fizetési mechaniz-

mus szilárd jogi alapjainak megteremtése, 

hiszen ezáltal lehet növelni az ügyfelek bizal-

mát a fizetési eszközök használata iránt.

A felsorolt nyitott kérdésekbôl érzékelhe-

tô, hogy a jogalkotóknak meglehetôsen szer-

teágazó szempontrendszert kell figyelembe 

venniük, amikor az unió új pénzforgalmi sza-

bályozásának kialakításán dolgoznak. Nem 

szabad elfelejteni azt sem, hogy – szem-

18 A közös platform a TARGET-en belül egy önálló rendszer, amely ellátja több, korábban önálló nemzeti RTGS-rendszer tevékeny-
ségét. A platformot üzemeltetheti az egyik résztvevô jegybank, de akár egy olyan jegybank is, amely nem a közös platformon 
keresztül veszi igénybe a TARGET 2 szolgáltatásait. 
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ben más pénzügyi ágazatokkal – a fizetési 

rendszerek és a pénzforgalom szabályozása 

viszonylag rövid múltra tekint vissza, hiszen 

az elsô kötelezô erejû jogszabály csak 1997-

ben lépett hatályba. A nemzeti és a közös-

ségi szabályozáson kívül befolyásolja a jog-

szabályi környezet kialakításának menetét a 

nemzetközi szervezetek által megfogalma-

zott követelmények, ajánlások sokasága is.

2.  A TARGET 
továbbfejlesztése 

A TARGET jelenlegi változata sikeresen mûkö-

dik, teljesítette a fô célkitûzéseket, azonban 

heterogén jellege és a decentralizáltságból 

adódó hiányosságok felvetették a funkciók 

további harmonizálásának szükségességét és 

a költségek csökkentésének igényét. 

A leghatékonyabb és legbiztonságosabb 

megoldás egyetlen, központi rendszer üzem-

be állítása lenne, amelyhez minden tagállam 

jegybankja és kereskedelmi bankja csatla-

kozhatna. Ez a centralizált modell azonban 

amellett, hogy komoly átalakítást kívánna a 

nemzeti rendszerekben, politikailag is nehe-

zen kivitelezhetô, hiszen nehéz kompromisz-

szumra jutni abban a kérdésben, hogy melyik 

ország rendszerét használják a többiek, és 

hol mûködjön a rendszer. 

Az EKB Kormányzótanácsa 2002 októ-

berében – többéves elôkészítés után – hatá-

rozott a TARGET továbbfejlesztésérôl. Szü-

letett egy dokumentum a TARGET 2 alapel-

veirôl és struktúrájáról, amelyet a leendô 

felhasználók rendelkezésére bocsátottak. 

Az EKB irányításával, a nemzeti jegyban-

kok bevonásával, és a kereskedelmi bankok 

véleményének kikérésével megkezdôdött a 

mûhelymunka az új rendszer mûködési fel-

tételeinek kialakítása érdekében.

Úgy tûnik az EKB megtalálta azt a meg-

oldást, amely hosszú távon elvezet a közpon-

tosított rendszer kialakításához. A politikai 

döntés helyett a „piaci” versenyre bízzák a 

legjobb rendszer kiválasztásának feladatát. 

A deklarált elvek szerint a versenyképesség 

alapján dôl majd el, hogy ki lesz a befutó, 

azaz hol lesz az európai fizetési infrastruk-

túra központja.

2.1.  Csatlakozási lehetôségek

A TARGET-hez jelenleg minden nemzeti 

RTGS-rendszer önállóan csatlakozik. Ezek 

a rendszerek azonban nem ugyanazokat az 

üzenetszabványokat alkalmazzák, eltérô a 

technikai hátterük, különbözik a díjstruktú-

rájuk, és emiatt idônként nehézkes az üzenet-

áramlás, bizonyos országokban magasabb a 

rendszerleállások aránya, és egyes országok-

ban drágább a szolgáltatás igénybevétele. 

Az TARGET 2 továbbra is lehetôvé teszi 

majd az egyenkénti csatlakozást, azonban 

létrejön egy úgynevezett közös platform18, 
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amelyhez bárki csatlakozhat, aki nem kíván-

ja tovább mûködtetni saját fizetési rendsze-

rét. A bevezetést követôen lesz egy három-

éves próbaidôszak, amelynek tapasztalata-

it összegezve minden jegybank ismételten 

dönthet, hogy megtartja a saját rendsze-

rét, csatlakozik a közös rendszerhez, vagy 

további közös rendszereket hoznak létre.

A közös platform lehetôvé teszi valameny-

nyi azt használó jegybank számára, hogy a 

monetáris politikával, valamint a „végsô hite-

lezôi” szereppel összefüggô hitelnyújtással 

kapcsolatos ügyleteket lebonyolítsa. A ban-

kok számláit továbbra is a jegybankok veze-

tik, az EKB nem nyit számlát hitelintézetek 

részére. 

2.2.  Szolgáltatások és díjstruktúra

A központosítás irányába hat az a TARGET 

2-vel szemben megfogalmazott elvárás is, 

miszerint meg kell szüntetni az egyes nem-

zeti rendszerekben eltérô szolgáltatásokat 

és díjakat. Ráadásul a díjak kialakításánál 

a leghatékonyabb (legalacsonyabb tételdíj-

jal mûködô) RTGS-díját kell alapul venni, és 

négy év elteltével meg kell szûnniük azok-

nak a rendszereknek, amelyek a legalacso-

nyabb díj mellett nem kellôen hatékonyan 

mûködnek. Ennek megállapítása egyébként 

nem lesz könnyû az eltérô szolgáltatások és 

a rendszerek által feldolgozott megbízások 

különbözô típusa19 és száma miatt. 

A TARGET 2-ben továbbra is érvényes az 

a jelenlegi elv, hogy a rendszer alapvetôen a 

sürgôs, nagyértékû eurófizetéseket teljesí-

ti jegybankpénzben, azonban továbbra sem 

lesz korlátozás a fizetések egyedi értékére 

vonatkozóan. 

2.3.  Likviditás-megtakarítás

A TARGET egy valós idejû, bruttó elszámo-

lási rendszer. Az ilyen rendszerekre nagyfo-

kú biztonság jellemzô, mivel a megbízások 

csak fedezetellenôrzést követôen teljesül-

nek. Cserébe viszont nagy a likviditásigénye, 

mert a rendszer tételenként és valós idôben 

ellenôrzi a fedezetet. Ezt a hátrány használ-

ják ki a nettó rendszerek, ahol csak a net-

tósított egyenlegre kell fedezetet biztosítani, 

ott viszont egyéb kockázatkezelési mecha-

nizmusokat (garanciaalap, limitek) kell alkal-

mazni az elszámolás biztonsága érdekében. 

Az elmúlt idôszakban születtek úgyne-

vezett hibrid megoldások (például a német 

jegybank új RTGSplus rendszere), amelyek a 

két módszer kombinációját alkalmazzák, és 

ezzel a biztonság fenntartása mellett likvidi-

tás-megtakarítást lehet elérni. 

19 Például a cseh vagy a német RTGS-rendszerekben jelentôs az alacsony összegû fizetési megbízások aránya, ami miatt sokkal 
nagyobb a tételszám, és gyorsabb lehet a megtérülés.
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A TARGET 2-ben a fizetések teljesítése nap-

közben továbbra is folyamatosan történik 

(szemben a nettó rendszerekre jellemzô 

napvégi véglegességgel), azonban a „brut-

tó elv” nem kizárólagos követelmény töb-

bé. Az eurórendszer támogatja a likviditást 

megtakarító hibrid rendszerek integrálását 

a TARGET 2-be.

3.  Páneurópai fizetési rend-
szer létrehozása a tömeges 
fizetési forgalom elszámo-

lására — EBA STEP 2

Hatékonysági szempontból a tömeges, ala-

csony értékû fizetések lebonyolításának leg-

jobb megoldása egyetlen olyan európai elszá-
molási rendszer létrehozása lenne, amely fel-

dolgozná az összes belföldi és tagállamok 

közötti fizetési megbízást. A jelenlegi nem-

zeti elszámolási rendszerek megszûnnének, 

és az összes bank közvetlenül vagy közvet-

ve csatlakozna a központi elszámolóházhoz. 

Egy ilyen rendszerben a tranzakciók rendkí-

vül magas száma, és az egységes szabályo-

zás alapján biztosítani lehetne, hogy meg-

szûnjön minden különbség a belföldi és a 

nemzetközi fizetések feltételei között, és a 

díjak nagyon alacsonyak legyenek.

A jelenlegi helyzetben azonban – amikor 

a fizetési eszközök és használatuk szabályo-

zása, valamint a bankközi eljárások orszá-

gonként még mindig jelentôsen különböznek 

– a fenti modell egyelôre csak elméleti meg-

oldásnak tekinthetô. A rendszer mûködésé-

nek alapjait képezô közös szabványok gyors 

bevezetése minden hitelintézet belsô rend-

szerébe ugyanis rendkívül nagy költségek-

kel járna. Ezért ez a megoldás inkább úgy 

vehetô figyelembe, mint a tömeges, alacsony 

összegû fizetéseket elszámoló rendszerek 

hosszabb távon várható konszolidációs folya-

matának végterméke. Sokkal nagyobb az 

esélye a gyakorlati megvalósításra annak a 

megoldásnak, amelyet a szakértôk páneuró-
pai elszámolóházként fogalmaztak meg.

Ebben a modellben egy új elszámolóház 

jönne létre, elsôdlegesen a tagállamok közöt-

ti fizetési forgalom lebonyolítására, A bel-

földi megbízásokat továbbra is a nemzeti 
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elszámolóházak teljesítenék. Valószínûsíthe-

tô azonban, hogy hosszabb távon több nagy-

bank, vagy akár egy egész ország bankszek-

tora úgy döntene, hogy – a költséghatékony-

ság szempontját elôtérbe helyezve – az új 

rendszerbe viszi át belföldi forgalmát is. Ez 

a megoldás a fokozatosság miatt gyorsabban 

mûködôképessé tehetô, és elôsegíti az egy-

séges szabványok gyors elterjedését is, azon-

ban hátrányos amiatt, hogy az árkülönbségek 

csak hosszabb távon egyenlítôdnek ki a bel-

földi és a nemzetközi megbízások között. 

Az EBA által idén elindított STEP 2 rendszer 

tulajdonképpen a magánszektor által kezde-

ményezett kísérlet az elôzôekben ismerte-

tett páneurópai elszámolóház létrehozásá-

ra. A rendszer feltételrendszere a jelenlegi 

próbaüzem tapasztalatai alapján folyamato-

san változik, szolgáltatásai bôvülnek. Mivel 

a projektet több európai banki társulás is 

támogatja, van rá esély, hogy végre létrejön 

a szabályozók által hiányolt infrastruktúra a 

tagállamok közötti tömeges, alacsony érté-

kû fizetések teljesítésére. 

20 A felvigyázás a következô tevékenységeket foglalja magában: adatgyûjtés a rendszerek mûködésérôl; elemzések készítése a forga-
lomról és arról, hogy a rendszerek mûködési szabályai összhangban vannak-e a nemzetközileg elfogadott alapelvekkel; intézkedé-
sek, különös tekintettel a rendszer üzletszabályzatának, illetve az egyéb belsô szabályoknak, szerzôdéseknek a jóváhagyására, a 
fôbb fejlesztési döntésekkel kapcsolatos állásfoglalások meghozatalára.

21 A hazai tömeges, alacsony összegû fizetési megbízások elszámolására szolgáló rendszer.
22 A hazai bankközi fizetéseket és nagyobb összegû ügyfélmegbízásokat teljesítô fizetési rendszer.
23 Központi Elszámolóház és Értéktár Rt.
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1.  Fizetési rendszerek

A fizetési rendszer mûködésének szabályo-

zása és felvigyázása20 Magyarországon a 

Magyar Nemzeti Bank jogszabályokban rög-

zített feladata. Az elmúlt években a rendsze-

rek fejlesztése során két cél határozta meg a 

fejlesztések irányát. Egyrészt – a technológi-

ai fejlôdés lehetôségeit kihasználva – a piaci 
igények magas színvonalú kiszolgálását tûz-

te ki célul a bankközösség és az MNB, más-

részt a folyamatosan megjelenô nemzetközi 
követelményeknek való megfelelést.

A piaci szereplôk elvárásait a Bankkö-
zi Klíringrendszer21 (BKR) és a VIBER22 is 

jó színvonalon, magas megbízhatósági szint 

mellett teljesíti. A teljesítési határidôk mind-

két rendszerben rendkívül rövidek, messze 

alatta maradnak a jogszabályokban elôírtak-

nak. A VIBER kényelmes és rugalmas likvi-

ditáskezelést biztosít a résztvevôknek nap-

közben, és a KELER23-összeköttetés révén 

hatékony megoldást kínál az értékpapír-

tranzakciók elszámolásához, illetve a jegy-

banki mûveletekkel kapcsolatos értékpapír-

fedezetek kezeléséhez. A BKR folyamatos 

fejlesztésekkel újabb és újabb szolgáltatá-

sokat, fizetési megoldásokat nyújt a részt-

vevôk számára, és zökkenômentesen keze-

li az évi 100 milliós nagyságrendet meghala-

dó fizetési forgalmat. 

Az Európai Közösség egyik legelsô és 

máig meghatározó dokumentuma, amely a 

fizetési rendszerek mûködésének összehan-

golásával foglalkozott „A belföldi fizetési 
rendszerekkel kapcsolatos közös jellemzôk 
minimuma” címet viselte, és 1993 szeptem-

berében jelentette meg a közös piac fizetési 

rendszerekkel foglalkozó munkacsoportja. 

A meghatározott tíz alapelv azokat a kri-

tériumokat öleli fel, amelyeknek a majdan lét-

rejövô gazdasági és monetáris unióban mûkö-

dô fizetési rendszereknek meg kell felelniük. 

Tartalmaznak elvárásokat a rendszerekbe 

történô belépési feltételekre, a valós idejû, 

bruttó elszámolási rendszerek bevezetésé-

nek fontosságára, a bankközi és nagyobb 

értékû ügyfélfizetéseket elszámoló nettó 

rendszerek mûködésére, a jegybankok fel-

vigyázási tevékenységének szempontjaira, a 

rendszerek mûködésének egységes jogi meg-

alapozottságára, a szabványok és a kommu-

nikációs csatornák egységesítésére, az alkal-

mazandó díjpolitikára és az üzemidôk össze-

IV.  A csatlakozás érdekében eddig 
megtett fontosabb lépések 

Magyarországon
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hangolására vonatkozóan. Ezek a szabályok 

– az idôközben megjelent más nemzetkö-

zi irányelvekkel24 együtt – arra alkalmasak, 

hogy a felvigyázó hatóságokban, és rajtuk 

keresztül a rendszerek tagjaiban egységes 

elvek mellett tudatosítsák a fizetési rendsze-

rekben felmerülô kockázatokat, és segítsé-

get nyújtsanak azok kezeléséhez. 

Természetesen az EU-csatlakozás szem-

pontjából elsôsorban az unió alapelveinek 

való megfelelés az irányadó. Ezt vizsgálta az 

Európai Bizottság felkérésére az EKB 2002-

ben, és megállapította, hogy a magyar fize-

tési rendszerek biztonságosan és hatékonyan 

mûködnek, és nem hordoznak olyan kockáza-

tokat, amelyek az eurórendszerhez való csat-

lakozás után veszélyeztetnék a tagállamok-

ban jelenleg mûködô rendszerek biztonságát.

A minimális közös jellemzôknek a ma 

mûködô hazai fizetési rendszerek és a felvi-

gyázó hatóság már szinte teljes mértékben 

megfelelnek, hiszen: 

• egyértelmûen, az uniós szabályozásnak 

megfelelôen rögzítettek a rendszertagsági 

feltételek;

• a rendszerekhez történô csatlakozási felté-

telek nyilvánosak, bárki számára elérhetôk;

• a bankközi és nagyobb értékû ügyfél fize-

tési megbízások elszámolására rendelkezés-

re áll egy valós idejû, bruttó elszámolási 

rendszer, amelyen keresztül teljesül a nagy-

összegû átutalások túlnyomó többsége, ez a 

rendszer jegybankpénzben teljesíti a megbí-

zásokat az MNB-ben vezetett számlákon;

• az MNB felvigyázási tevékenysége része-

ként folyamatosan elemzi a fizetési rendsze-

rek kockázatait;

• a belföldi fizetési rendszerek jogszabá-

lyi környezete stabil, a rendszerek tagjai-

nál esetlegesen elôálló csôdhelyzetek jogi 

értelemben nem veszélyeztetik a rendszerek 

mûködését;

• a VIBER-ben nemzetközi üzenetszab-

ványokat alkalmazunk, a pénzforgalomban 

pedig bevezetésre kerültek olyan nemzet-

közi szabványok, amelyek megteremtik a 

tömeges fizetések STP-feldolgozásának lehe-

tôségét más tagállamokba irányuló fizeté-

sek esetében is;

• az MNB az általa üzemeltetett fizeté-

si rendszer díját az elfogadott költségmeg-

térülés elve alapján állapítja meg, az sem 

szubvenciót, sem extra nyereséget nem tar-

talmaz;

24 BIS-CPSS: Core principles for systemically important payment systems 2001 (Rendszerkockázati szempontból fontos fizetési 
rendszerek mûködésének alapelvei)

25 Közép-európai idô szerint: 8:00–16:30, míg a TARGET üzemideje: 7:00–18:00.
26 Jelenleg 750 forint (3 euró)/tranzakció.
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• a VIBER üzemideje25 folyamatosan közelít 

a TARGET üzemidejéhez, ezáltal is meghosz-

szabbítva a nemzetközi átutalások lebonyolí-

tására rendelkezésre álló idôt, és támogatva 

a pénzpiac egységesítését. 

Probléma egyelôre még két területen 

jelentkezik. Egyrészt a jogi szabályozott-

ságban mutatkozik néhány apróbb hiányos-

ság, ezeket a folyamatban lévô jogharmoni-

záció rövidesen megoldja. Másrészt a rend-

szerek, különösen a VIBER díja26 magas 

nemzetközi összehasonlításban. Ez utóbbi-

hoz viszont hozzátartozik, hogy a jelenlegi 

díj az alapelvek szerinti teljes költségmeg-

térülést célozza meg, de mivel kis ország-

ban kevesebb a tranzakció, ezért adott 

megtérülési idôszak alatt csak magasabb díj 

képes az elveknek való megfelelést biztosí-

tani. Ráadásul a végfelhasználó banki ügy-

felek még magasabb díjakkal szembesülnek, 

mert a hitelintézetek egyelôre nem feltét-

lenül a költségmegtérülés és a kis haszon 

elvébôl indulnak ki a szolgáltatás díjának 

meghatározásakor. 

2.  Jogharmonizáció

A fizetési rendszerrel és a pénzforgalommal 

kapcsolatos közösségi jogforrások átülteté-

se a hazai jogrendbe a Pénzügyminisztéri-

um, az Igazságügyi Minisztérium és az MNB 

együttmûködésében valósul meg.

Az elsô közösségi joganyag 1997-ben jelent 

meg, azóta pedig szinte minden évben szü-

letett egy ajánlás, irányelv vagy rendelet. Az 

ajánlások és az irányelvek harmonizálását a 

csatlakozásig el kell végezni, a rendeletek a 

csatlakozás napjától közvetlenül hatályosak 

lesznek Magyarországon is.

A tagállamok közötti fizetésekrôl szóló 97/
5 EK irányelv harmonizációja csaknem befe-

jezôdött, rendelkezéseit a 232/2001. (XII. 
10) kormányrendelet tartalmazza. Bizo-

nyos szabályok már most életbe léptek (pél-

dául az ügyfelek tájékoztatására vonatko-

zóak), míg a leglényegesebb rendelkezések 

a csatlakozási szerzôdés kihirdetése után 

hatályosulnak. Egy fontos nyitott kérdés 

maradt. Az alternatív panaszkezelési fórum 

létrehozásával kapcsolatban folyamatban 
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vannak az egyeztetések a Pénzügyi Szerve-

zetek Állami Felügyelete és a Fogyasztóvé-

delmi Fôfelügyelôség között, és várhatóan 

2003 második felében kerül sor jelentôsebb 

elôrelépésre az ügyben. 

Az elektronikus fizetési eszközök hasz-

nálatáról szóló 97/489 EK ajánlás szabá-

lyainak egy részét már a 77/1999. (V. 28.) 

kormányrendelet harmonizálta. Ezeket a 

rendelkezéseket átvette a 232/2001. (XII. 
10.) kormányrendelet, és az ajánlás továb-

bi pontjai is adaptálásra kerültek. A meg-

maradt néhány vitatott pont valószínûleg a 

2004-es pénzforgalmi szabályozás kereté-

ben kerül át a hazai jogszabályokba. Nehéz-

séget okozott a szabályozás során, hogy 

ennek az ajánlásnak a harmonizálása az 

unió tagállamaiban rendkívül hiányosan tör-

tént meg, és ez bizonyos mértékben korlá-

tozza a szabályozók mozgásterét a bank-

szektorral történô egyeztetés során.

A kiegyenlítés véglegességérôl szóló 98/
26 EK irányelvet harmonizáló 2003. évi 
XXIII. törvényt az Országgyûlés 2003 ápri-

lisában fogadta el, s az a csatlakozás nap-

ján lép majd hatályba. Tekintettel azonban 

ennek az irányelvnek a fizetési és az érték-

papír-elszámolási rendszerek rendszerkoc-

kázatát jelentôsen befolyásoló rendelkezé-

seire, néhány elôharmonizációs lépés már 

korábban megtörtént. 2001-ben módosí-

tásra került a csôdtörvény, amelynek követ-

keztében a külön jogszabályban kijelölt fize-

tési és értékpapír-elszámolási rendszerek-

ben elhelyezett óvadékot nem kell átadni 

a felszámolónak a rendszer valamely tagja 

ellen indított csôd- vagy felszámolási eljá-

rás során. A külön jogszabály egyelôre a 

tôkepiaci törvény lett, amelynek módosítá-

sakor a VIBER, a BKR és a KELER kapott 

különleges bánásmódot tagjainak esetleges 

csôdje esetén.

Az elektronikus pénzkibocsátó intézmé-

nyekrôl szóló 2000/46 EK irányelv harmo-

nizálására a hitelintézeti törvény következô 

módosításakor kerül sor, tekintettel arra, 

hogy ez az irányelv nem pénzforgalmi jelle-

gû, hanem prudenciális és mûködési szabá-

lyokat fogalmaz meg az elektronikus pénz-

egység kibocsátására feljogosított szerveze-

tekkel kapcsolatban.

Külön honosítást nem igényel a tagál-

lamok közötti eurófizetésekrôl szóló 2560/
2001 EK rendelet, mivel az automatikusan 

életbe lép a csatlakozási szerzôdés kihirde-

tése után. 
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Az Európai Unióhoz, illetve a Gazdasági és 

Monetáris Unióhoz történô csatlakozásig 

még számos nyitott kérdés és megoldandó 

feladat áll mind a szabályozók, mind a hazai 

pénzügyi élet szereplôi elôtt. Ezek egyrészt 

a további jogharmonizációval kapcsolatosak, 

másrészt a rendszerek felkészülésére, illet-

ve a páneurópai rendszerekbe történô beta-

gozódásuk feltételeinek kialakítására vonat-

koznak. 

1.  Felkészülés a szabályozás 
gyakorlati alkalmazására

Mint arról korábban már szóltunk, a jog-

harmonizáció még nem zárult le. Jelenleg is 

folyamatban van több jogszabály átvétele, és 

természetesen várható, hogy újabb közös-

ségi joganyagok keletkeznek. Az MNB figye-

lemmel kíséri a változásokat, és a hazai jogi 

környezet kialakításába bevonja a bankrend-

szert, ugyanakkor aktív közremûködést vár 

a piac szereplôitôl is. 

Erre két okból is szükség van. Egyfelôl 

a különbözô uniós szervezetek már a csat-

lakozás elôtt is lehetôséget biztosítanak 

arra, hogy a csatlakozó országok elmondják 

véleményüket, és ezt ki kell használni saját 

nemzeti érdekeink képviseletére. Másfelôl a 

közösségi jog már most olyan szigorú felté-

teleket és határidôket szab például a töme-

ges, alacsony értékû fizetések teljesítésé-

nek szabályaival kapcsolatban, amelyeket 

csak abban az esetben lesz képes betartani 

a magyar bankrendszer, ha már most meg-

kezdi a gyakorlati felkészülést. 

A még nem hatályos szabályok nagy része 

legkésôbb a csatlakozáskor életbe lép. Habár 

a nemzetközi szabványok átvételét a szabá-

lyozók a pénzforgalmi jogszabályokban köte-

lezô elôírásokkal támogatták, az alkalmazás 

gyakorlati feladata a bankszektoré. A hitel-

intézeteknek fel kell mérniük, hogy a jelen-

legi levelezô banki kapcsolatrendszereken 

keresztül képesek-e betartani a vonatko-

zó irányelv által elôírt teljesítési határidô-

ket, a tranzakciókat – a radikálisan csökke-

nô díjak ellenére – veszteség nélkül lebonyo-

lítani, az ügyfelek tájékoztatását korrektül 

megoldani. Amennyiben lehetséges és célsze-

rû, fel kell készülni a STEP 1, illetve a STEP 

2 rendszerbe történô belépésre.

Hasonlóképpen, az elektronikus fizeté-

si eszközökre vonatkozó további szabályok 

átvétele még szorosabb együttmûködést 

kíván a kártyakibocsátó és elfogadó ban-

koktól a visszaélések visszaszorítása érde-

kében. 

V.  A jövô feladatai
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2.  TARGET-csatlakozás 

Már korábban is felmerült az a lehetôség, 

miszerint a hazai bankrendszer már az euró 

bevezetése elôtt, közvetlenül az EU-csatlako-

zás után igénybe vehesse a jelenleg mûködô 

TARGET szolgáltatásait. 

Ez oly módon történhetne, hogy a forint 

átutalási forgalom lebonyolítását végzô 

VIBER mellett kialakítunk egy másik valós 

idejû, bruttó elszámolási rendszert, amely 

euróban biztosítaná a fizetési megbízások 

teljesítését. Ez a rendszer az euró beveze-

tésének idôpontjáig párhuzamosan mûköd-

ne a forint-VIBER-rel, majd vagy megszûnne, 

vagy átvenné annak helyét, hiszen akkor már 

csak egy elszámolási rendszerre lenne szük-

ség. Az euró-VIBER a jelenlegi nem euró-

rendszerbeli országok rendszereinek min-

tájára csatlakozhatna a TARGET-hez, és a 

hazai bankok ezen keresztül bonyolíthatnák 

belföldi, illetve nemzetközi bankközi és nagy 

összegû ügyfélfizetéseiket euróban. 

Az euró-VIBER a ma igénybe vehetô kül-

földi levelezô banki kapcsolatokon túl a követ-

kezô szolgáltatásokat lenne képes nyújtani:

• napközbeni eurólikviditás biztosítása forint-

ban denominált értékpapírok ellenében;

• az üzenetfeldolgozás magas szintû auto-

matizálása (STP) a belföldi euróforgalom-

ban;

• DVP-elszámolás27 biztosítása az euró 

értékpapír-ügyletekhez;

• közvetlen tagság magyar bankok számá-

ra is a TARGET-ben;

• a forint-euró devizaügyletek forint- és 

devizalábainak összekapcsolása.

Az euró-VIBER bevezetése a pénz- és tôke-

piac fejlôdésére is jótékony hatással lehet, 

hiszen az infrastruktúra megteremtése maga 

után vonhatja az euróban kibocsátott érték-

27 Delivery versus payment: az értékpapír-elszámolásban alkalmazott „fizetés szállítás ellenében” elv, amikor az értékpapír leszállí-
tása és a pénzfizetés egy idôben történik, a teljesítési kockázat kiküszöbölése érdekében.

28 Az eurót elsô lépcsôben bevezetô 11 tagállam esetében az átmeneti idôszak hossza 3 év volt, míg a késôbb csatlakozó Görögor-
szágnál már csak egy év.
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papírok számának és forgalmának növeke-

dését. 

Jelenleg mindhárom kívülálló országban 

(Dániában, Svédországban, Nagy-Britanniá-

ban) van önálló euró RTGS-rendszer, azok 

forgalma azonban – kivéve Nagy-Britanniát 

– a hazai fizetôeszközben elszámoló rendszer 

forgalmának általában csak töredéke.

Az MNB és a piaci szereplôk elôtt álló fel-

adat annak elemzése, hogy a várható piaci 

igények alapján becsülhetô forgalom mel-

lett célszerû-e létrehozni és üzemeltetni a 

rendszert. 

3.  Csatlakozás a TARGET 2-höz 

A TARGET 2 kialakítása megkezdôdött, a 

rendszer felépítéséhez, alapelveinek, mûkö-

dési szabályainak megfogalmazásához már 

most várják a csatlakozó országok jegy-

bankjainak és bankszektorainak véleményét. 

A gyakorlati megvalósítás mikéntje rendkí-

vül fontos a belföldi pénzforgalom szem-

pontjából is, hiszen elôbb-utóbb ez lesz az a 

rendszer, amelyhez illeszkednie kell a hazai 

infrastruktúrának. Egyelôre nem lehet pon-

tosan tudni, hogy a TARGET 2 mikor váltja 

fel a jelenlegi rendszert, de valószínûsíthetô, 

hogy a kormány és a jegybank által a Gazda-

sági és Monetáris Unióhoz történô csatlako-

zásra kitûzött idôpontban, 2008. január 1-

jén már ez a rendszer fog mûködni.  

A TARGET 2 filozófiája miatt már most meg 

kell kezdeni a közös gondolkodást a VIBER 

jövôjérôl. El kell dönteni, hogy verseny-

be szállunk-e saját rendszerünkkel önálló-

an, vagy csatlakozunk az úgynevezett közös 

platformhoz, és igénybe vesszük valamely 

más tagállam jegybankjának fizetési szol-

gáltatásait. A két lehetôség eltérô technikai 

felkészülést és szerepvállalást kíván a rend-

szert üzemeltetô MNB-tôl, és a szolgáltatá-

sait igénybe vevô bankszektortól. A döntést 

a hazai piaci szereplôk igényeit szem elôtt 

tartva közösen kell meghozni. 

4.  Az euró bevezetése a
fizetési rendszerben

Az Európai Unióhoz történô csatlakozás 

után a hazai pénzügyi rendszernek meg kell 

kezdenie a felkészülést az euró bevezetésé-

re. Az átállás az eddigi gyakorlat szerint úgy 

történt, hogy elôször számlapénzként, majd 

– hosszabb-rövidebb28 átmeneti idôszak után 

– készpénzként jelent meg a közös pénz. Az 

átmeneti idôszakban a számlatulajdonosok 

felkészültségüknek megfelelôen dönthettek 

az átállás idôpontjáról, de elvileg akár az 

idôszak végéig is várhattak, és addig pár-

huzamosan használhatták a közös és a nem-

zeti pénznemet. Ez a lehetôség azonban a 

pénzügyi szektorra és ezen belül a fizeté-

si rendszerekre jelentôs többletterheket 
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rótt, hiszen mindkét pénznemben biztosíta-

ni kellett a fizetési forgalom zökkenômentes 

mûködését. 

A fizetési infrastruktúra átállítása a 

pénzügyi szektortól és a fizetési rendsze-

reket üzemeltetô intézményektôl komoly 

felkészülést igényel, hiszen – még ha lesz 

is átmeneti idôszak – a rendszereknek az 

elsô pillanattól kezdve képesnek kell lenniük 

kezelni az euróban adott megbízásokat. Ez 

egyaránt vonatkozik a fôként a pénzpiacot 

kiszolgáló nagybani, illetve a tömeges, ala-

csony értékû fizetések elszámolását bizto-

sító rendszerekre. Ráadásul további feladat-

ként jelentkezik, hogy az euró számlapénz-

ként történô bevezetésének idôpontjától a 

monetáris politikai mûveletek lebonyolítá-

sát biztosító VIBER-nek csatlakoznia kell a 

TARGET-hez, amely maga is gyökeres válto-

zások elôtt áll.
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Magyar Nemzeti Bank
www.mnb.hu 

Európai Központi Bank 
www.ecb.int

Európai Monetáris Intézet 
www.ecb.int/EMI

Európai Unió és intézményei 
www.europa.eu.int

Euró Banki Társulás 
www.abe.org

Európai Fizetési Tanács 
www.europeanpaymentscouncil.org

Banki Szabványok Európai Bizottsága 
www.ecbs.org

BIS-CPSS Bizottság
www.bis.org
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Bartha Lajos
vezetô elemzô
Magyar Nemzeti Bank

Az euró számlapénzként történô bevezetése 1999. január 1-jén fontos 

mérföldkô volt az egységes európai pénzügyi piacok megteremtése felé 

vezetô úton. A következô jelentôs lépés az eurókészpénz bevezetése volt 

2002 elsô hónapjaiban, ez ugyanis az unió lakosainak mindennapi életében 

is kézzelfogható valósággá tette a közös pénzt. A korábban nemzeti ala-

pokon felépült pénzügyi infrastruktúra, és azon belül a fizetési rendszerek 

átalakítása az egységes belsô piac biztonságos, ugyanakkor hatékony 

kiszolgálása érdekében komoly feladat elé állítja a piaci szereplôket és a 

közszféra érintett képviselôit, a jegybankokat, a pénzügyi felügyeleteket, a 

szabályozó hatóságokat egyaránt. Az Európai Bizottság megfogalmazta az 

egységes európai fizetési övezet kialakításának gondolatát, amelynek meg-

valósítását ma már támogatja az európai bankszektor is. Az egységes fize-

tési övezet lényege, hogy a tagállamok közötti fizetések az euróövezeten 

belül ugyanolyan gyorsan, megbízhatóan és nem utolsósorban ugyanolyan 

olcsón teljesüljenek, mint az egyes tagállamok belsô piacain, azaz az ország-

határok a fizetésekkel szemben semmilyen korlátot ne állítsanak.


