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Egy fejlett alapinfrastruktúra támogatja a pénzügyi 
innovációt
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Folyamatos (24/7/365) 
működés

Belföldi forint 
átutalások 10 M Ft 
alatt

Másodlagos azonosítók 
használata

5 másodperces 
időhatár

Fizetési kérelem
Opcionális pozitív és 
kötelező negatív 
visszajelzés

Nyílt szabványok, 
átjárhatóság

Azonnali elszámolás és 
kiegyenlítés

Az elvárások többsége jogszabályokban vagy technikai szabványokban fog megjelenni



Az azonnali fizetés a készpénzhasználat legtöbb 
előnyös tulajdonságával rendelkezik

Készpénz Azonnali fizetés

Felhasználhatóság a fizetési helyzetek túlnyomó 
többségében

a fizetési helyzetek túlnyomó 
többségében

Pénzügyi teljesítés valós idejű valós idejű

Visszajelzés a lebonyolítás 
eredményéről

valós idejű valós idejű

A fizetett összeg 
felhasználhatósága

azonnal azonnal

Fizetési eszköz nem szükséges nem szükséges új eszköz

Hozzáférés a fizető fél 
oldalán

bankszámla vagy készpénzes 
jövedelem

bankszámla

Hozzáférés a 
kedvezményezett oldalán

bankszámla vagy biztonságos 
készpénztárolási képesség

bankszámla
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A piaci szolgáltatásokkal szinte minden fizetési 
helyzetben használható lesz az azonnali fizetés

Autó vagy ingatlanvásárlás

Vásárlás fizikai elfogadóhelyeken

Időkritikus tranzakciók

Online vásárlás

Számlafizetések

Magánszemélyek közötti pénzküldés

Szolgáltatások (pl. szerelő) helyszíni kifizetése

Magyar Nemzeti Bank 4

A jelenlegiek mellett 

számos új fizetési 

helyzetben is elérhető lesz 

az elektronikus fizetés az 

azonnali infrastruktúra 

használatával



A másodlagos azonosítókkal egyszerűen, 
számlaszám ismerete nélkül lehet fizetést indítani

Központi nyilvántartás

Legalább három típus

• mobiltelefonszám

• email cím

• adóazonosító/adószám

Regisztráció a 
számlavezetőn 

keresztül

Számlaszám 
lekérdezése a fizetési 

folyamat elején

Évenkénti 
felülvizsgálat
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A fizetési kérelemmel a tranzakció előtt 
elküldhetőek a fizetési információk a fizető félnek

Szabványos üzenet a fizetési 
adatok átküldésére

Pénzforgalmi szolgáltató 
nélkül is elküldhető

Automatikusan létrehozható 
a fizetési megbízás

Ügyfél oldalon csak 
jóváhagyás szükséges a 

fizetéshez
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A központi rendszer kommunikációs hálózatán 
szerteágazó információk továbbíthatók

Tranzakciók és fizetési 
kérelmek

Fizetésekhez kapcsolódó 
üzenetek

• Számlázási adatok

• Kereskedelmi információk

Kiegészítő szolgáltatások 
üzenetei

Az alapszolgáltatással 
megegyező sebesség és 

rendelkezésre állás
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Az átjárható adatbeviteli megoldások ösztönzik a 
versenyt és csökkentik a belépési korlátokat

Az azonnali fizetésnél 
használt adatbeviteli 

megoldásokat nyílttá kell 
tenni

Elvártak a közös szabványok 
a gyakori adatbeviteli 

megoldásoknál

A főbb fizetési helyzetek 
alapfolyamatait célszerű 

összehangolni

Az átjárhatóság 
kialakításához a piaci 

szereplők aktív 
közreműködése szükséges
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Az új piaci környezet új üzleti lehetőségeket nyit 
meg
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Jogszabályi oldal Infrastruktúra oldal

PSD2
Azonnali 

fizetés

Erősebb lesz a verseny, de új lehetőségek is megjelennek:

Elektronikus fizetés új fizetési 

helyzetekben

Évi 3,5 mrd darab 

készpénzes tranzakció 

elektronizálása

https://www.mnb.hu/penzforgalom/azonnalifizetes

https://www.mnb.hu/en/payments/instantpayments

azonnalifizetes@mnb.hu


