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2. A belföldi fizetési forgalom

2.1. A belföldi fizetési forgalom kerete

2.1.1. A belföldi fizetési forgalom meghatározása
Bevezetésül szükséges meghatároznunk a fejezet tárgyát. Könyvünk e pont jában 
a fizetési forgalommal, ezen belül is a belföldi fizetési forgalommal foglalkozunk. 
„A gazdasági szereplők egymással szemben teljesített fizeté seinek összességét 
pénzforgalomnak nevezzük.” (Bartha et al., 2017, 289). Közgazdaságilag tekint-
ve, a gazdasági alanyok egymás nak fizetéseket teljesítenek, azaz pénzbevételeik 
és pénzkiadásaik keletkez nek. A pénznek ezt a szakadatlan áramlását, mozgását 
nevezzük pénzforga lomnak.

A belföldi fizetési forgalom definícióján azon fizetési műveletek összességét 
értjük, amelynek keretében mind a fizető fél pénzforgalmi szol gáltatója, mind a 
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a Magyar Köztársaság határain be-
lül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását (35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet).

A fizetési formákat tekintve a korábbi terminológia szerint beszélhet tünk:
– készpénzfizetésről,
– készpénz nélküli fizetésről és
– a készpénzkímélő fizetési formákról.

2009. november 1-től hazánkban több ponton lényegesen megváltozott a fi-
zetési forgalom működési módja. A pénzforgalmi szolgáltatások új logikai 
működési módja az erről szóló törvényi szabályozás alapján (a pénz forgalom 
nyújtásáról 2009. évi LXXXV. törvény) alapján az alábbi fizetési módokat kü-
lönböztethetjük meg:

a) fizetési számlák közötti fizetés,
b) fizetési számlához kötődő készpénzfizetés,
c) fizetési számla nélküli fizetés.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a készpénzes fizetés választható fizetési mód 
ugyan, de a törvény értelmében nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak.
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A fizetési számlák közötti fizetés esetében két számla közötti pénz mozgásról, 
a fizetési számlához kötődő készpénzfizetés esetében egy fize tési számlához kö-
tődő pénzmozgásról, míg a fizetési számla nélküli fizetés esetében olyan pénz-
forgalmi szolgáltatásról beszélünk, amely során nem használunk fizetési számlát.

A pénzforgalom szabályozására szolgáló előírások meghatározzák nemcsak 
a lehetséges fizetési módokat, hanem előírják a gazdálkodó szervek számára kö-
telező bankszámla-nyitást, valamint szabályozzák a szabad pénz eszközök bank-
számlán tartásának feltételeit is. Már itt is fontos hangsúlyoz ni, hogy természetes 
személyek esetében is létezik számlahasználati kötele zettség: az általános forgal-
mi adó (áfa) alanyai kötelesek bankszámlán lebonyolí tani áfa befizetéseiket, il-
letve visszaigényléseiket.

2.1.2. A fizetési számla típusai
A fizetési számla a pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél írásbeli megálla podása 
alapján megkötött, a fizetési műveletek teljesítésére szolgáló számla, amelynek 
egyik legfontosabb típusa a bankszámla. A fizetési művelet fogal ma nemcsak 
a fizető fél (kötelezett) és a kedvezményezett körére vonat kozik, hanem az új 
előírások alapján fizetési műveleten a fizető fél, a ked vezményezett, a hatósági 
átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezde-
ményezett megbízás valamely fizetési mód sze rinti lebonyolítását értjük.

A számlák esetében rendeltetésük szerint beszélhetünk pénzforgalmi jellegű 
számlákról, megtakarítási célú számlákról (betétszámla), valamint elkülönített célú 
pénzeszköz őrzésére szolgáló számlákról (értékpapírletéti számla, fedezeti számla).

Pénzforgalmi számla a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevé kenység 
végzését szolgálja, alkalmas valamennyi fizetési mód lebonyolítá sára, de nem 
szolgál meghatározott célt (azaz nem hitelszámla, lekötött betétszámla stb.).

A folyószámla a fizetési forgalom lebonyolítására, a számlatulajdonos hi-
telfelvételére szolgál. A folyószámla lényeges tulajdonsága a Ptk. szerint, hogy 
a felek között kölcsönös tartozás vagy követelést tartalmazhat, vagyis a számla 
egyenlege negatív is lehet. Ekkor a számlatulajdonos egy összeg határ alatt auto-
matikusan, külön eseti hitelkérelem benyújtása nélkül része sülhet kölcsönben. 

A betétszámla a megtakarítások kezelésére alkalmas. Egyenlege csak pozitív 
lehet.
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A fedezeti számla azoknak az összegeknek elhelyezésére szolgál, amelyek 
feletti rendelkezési jogáról a számlatulajdonos lemondott. A le mondás oka ál-
talában valamilyen cél megvalósítása, mint például importfe dezet, akkreditív 
fedezete stb.

Az értékpapír letéti számla az ügyfél értékpapírjainak nyilvántartá sára 
szolgáló számlatípus. Számlakivonatot általában sokkal ritkábban kül denek e 
számláról, mint a pénzforgalmi számlák esetében. Az értékpapír letéti számlák 
jelentősége egyre nő, mivel emelkedik azon értékpapírok köre, melyeket nem 
nyomtatnak ki, csak számítógépes nyilvántartásban szerepeltetnek.

2.1.3. A pénzforgalmi jelzőszám
A pénzforgalmi kapcsolatok technikai alapja a pénzintézetek és ügyfelek azonosí-
tására szolgáló kódok, az ún. pénzforgalmi jelzőszámok. A belföldi pénzforgalmi 
jelzőszámok 16 vagy 24 karakter hosszúságúak és az alábbiak szerint épülnek fel:

a) az 1-8. pozíció a hitelintézet azonosító száma, az ún. irányító kód (ezen 
belül az 1-3. pozíció a hitelintézetet, a 4-7. pozíció a fiókot jelöli, a 8. pozí-
ció ellenőrző szám),

b) I. forma: 9-16. pozíció: számlaszám, a fizetési számla azonosító szá ma (eb-
ből a 9-15. pozíció a tényleges szám, a 16. helyen ellenőrző szám áll) vagy 
II. forma 9-24. pozíció (9-23. pozíció a számlaszám, 24. pozíció ellenőrző 
szám, ekkor a 24 karakter hosszúságú pénzforgalmi jelző szám 16. számje-
gye értelemszerűen szabadon kialakítható).

Az ellenőrző számok az előttük álló számjegyek ellenőrzésére szolgálnak, me-
lyeket a következő algoritmus szerint kell képezni: külön az 1-7., vala mint külön 
a 9-15. vagy 9-23. számjegyeket helyi értékük csökkenő sorrend jében meg kell 
szorozni a 9, 7, 3, 1 … 9, 7, 3, 1 számokkal, a szorzatokat össze kell adni, és az 
eredmény egyes helyi értékén lévő számot ki kell vonni 10-ből. A különbség az 
ellenőrző szám. (Ha a különbség „10”, az ellenőrző szám értéke „0”.)

A nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámot (IBAN International Bank Account 
Number) az alábbi szabályoknak megfelelően kell kialakítani:

a) az első két karakter Magyarország ISO 3166 szabvány szerinti or szágkódja: 
HU;

A belföldi fizetési forgalom
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b) a 3-4. karakter az ellenőrzőszám, amelynek algoritmusát az Európai Ban-
ki Szabványügyi Bizottság (European Committee for Banking Standards 
(ECBS) IBAN képzésére vonatkozó szabványa tartal mazza;

c) az 5-28. karakter a belföldi pénzforgalmi jelzőszám (16 karakter hosz-
szúságú pénzforgalmi jelzőszám esetében az IBAN képzésekor az utolsó  
8 karaktert nulla számjeggyel kell feltölteni).

2.1.4. Fizetési szokások Magyarországon
A pénzforgalmi szolgáltatások díjtételeiről az MNB Fizetési rendszer jelen tés 
2018 kiadványa 7. oldalán megállapítja, hogy azok magasak. „A pénzfor galmi 
szolgáltatások árai Magyarországon más országokkal összehason lítva, a pénz-
ügyi tranzakciós illeték árnövelő hatását kiszűrve is relatíve magasak. Jelentős a 
tranzakciószámtól és a fizetési megbízás értékétől függő díjak alkalmazásának az 
aránya különös tekintettel az átutalásokra, amely az elektronikus pénzforgalom 
költségeit az azt igénybe vevők számára nagy mértékben növeli.” A tranzakciók 
mögött különböző emberi tényezők és általuk hozott döntések állnak, amelyeket 
a különböző értékek és az eltérő gondolkodásmód jelentősen befolyásol (Sza-
bó-Szentgróti et al., 2019). 

Mindez nem kedvez a pénzforgalmi szolgáltatások bővülésének, bár ennek 
ellenére, Európához képesti pozíciónk nem rossz. „Többek között a jegybank ak-
tív fejlesztői szerepének eredményeként az átutalási forgalom GDP-hez viszonyí-
tott arányában már csak kis mértékű az elmaradás az európai átlaghoz képest.” 
(MNB Fizetési rendszer jelentés 2018, 7.) A hazai pénzforgalmat különösen a 
tranzakciót terhelő adótételek terhelik súlyosan.

A gazdasági alanyokat a fizetési mód megválasztásában legtöbbször a múlt-
ban kialakult fizetési szokások irányítják. A természetes személyeket ezen felül 
nem terhelik lényegesebb jogi előírások, a gazdálkodó szektorban azonban hol 
szigorúbb, hol megengedőbb jogi szabályozás érvényesül a pénzforgalmi rendet, 
különösen a készpénzforgalom nagyságát illetően. 

A közgazdasági irodalomban széleskörűen elemzett a fizetési szoká sok kér-
désköre, különösen a készpénzfizetés és a készpénz nélküli fizetés közötti válasz-
tás területe. A szakirodalom alapján a készpénzfizetést ösztön ző tényezők közé 
a tranzakció azonnaliságát (könnyen megállapítható, hogyan állunk pénzügyi-
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leg, nincs probléma későbbi ellenőrzésekkel vagy az egyenleg túllépésével), az 
elfogadás egyetemlegessége (készpénzzel bárhol lehet fizetni), a készpénzfizetés 
egyszerűsége (nem szükséges nyomtatvá nyokat kitölteni, nincsenek formális 
előírások) és anonimitása (nem tudja meg más, mit vásároltunk).

A készpénzkímélő fizetési formákat a biztonság (számlapénzes fizetés esetén 
nem lép fel a készpénz elvesztésének vagy ellopásának kockázata), a szabad ren-
delkezés lehetősége, kényelmessége indokolja. Mindkét fizetési módnak megvan 
a maga előnye, a döntés attól függ, milyen helyzetben kerül sor a fizetésre, függ 
a fizetési feltételektől, a pénz felvevője által nyújtott szolgáltatásoktól és a fizetőt 
jellemző személyes tulajdonságoktól. 

A 2017 decemberében a Kormány által elfogadott Pénzügyi Tudatos ság Fej-
lesztési Stratégia több, az elektronikus fizetési megoldások használa tát elősegítő célt 
fogalmazott meg. Az elemzés alapján (39. oldal) „A fokoza tosságot szem előtt 
tartva érdemes előírni az elektronikus fizetés – jellemzően a kártyahasználat, 
vagy más megoldások (2019-től pl. az azonna li fizetés) – lehetőségének széles-
körű biztosítását a nagyobb forgalmat bonyolító, vagy jellemzően nagyobb ér-
tékű termékek és szolgáltatások értékesítését végző kereskedelmi és szolgáltató 
egységekben. A kereske dők/szolgáltatók készpénzes bevételei ugyanis további 
készpénzhasználatot generálnak, ami a gazdaság más területein is támogathatja 
a rejtett gazda ságot.”

A Stratégia főbb elemei:
– 2016 decemberében az NGM indított országos szintű POS-telepí-

tési programot, amelynek eredményeképpen 30 ezer új terminál 
kerülhe tett kihelyezésre a kereskedőkhöz. A kereskedők mentesültek 
a tele pítési költség alól és a felszámítható jutalék nem lehet több mint  
1%. A vállalkozások közötti készpénzhasználat csökkentésére vo natkozó 
szabályozás a vállalatok közötti készpénzes fizetésekre vonatkozó limitet a 
jövőben csökkenteni szeretné.

– A Stratégia további célja a munkabérek és egyéb pénzbeli juttatások szám-
lára utalásának széles körben történő elterjesztése. Az alap-számla, vala-
mint a jövőben létrehozandó szociális fizetési számla konstrukció beveze-
tésével a munkavállalók döntő többségének már rövidtávon sem okozhat 
hátrányt ez az intézkedés.

A belföldi fizetési forgalom
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– Az állami kifizetések elektronizálásának ösztönzése Az állami támo-
gatások és segélyek jelentős része még ma is készpénzben kerül kifizetésre. 
Számos nemzetközi példához hasonlóan célszerű beve zetni azt a gyakor-
latot, hogy az állami támogatások minél nagyobb arányban fizetési szám-
lára kerüljenek. Az előző pontban említet tekhez hasonlóan ezt a bevezet-
ni tervezett új szociális alapszámla konstrukció elvileg mindenki számára 
lehetővé tenné. Az állami kifi zetések fokozatos elektronikus útra terelése 
jelentős megtakarítást is eredményezhet, mivel az átutalás a postai kifize-
tésnél jelentősen olcsóbb.

– Az állami intézmények felé irányuló befizetések elektronizálása (pl. ok-
mánybélyeg) esetén minden esetben meg kell teremteni az elek tronikus 
fizetés lehetőségét. A NAV esetében ez már megtörtént, de a helyi adók 
tekintetében ez a lehetőség még nem általános gyakor lat.

A jövőbeni fejlesztés érdekes és talán leginkább döntő változást generáló kérdés-
köre a digitális jegybankpénz kibocsátása. A jelen időszakra a techno lógiai inno-
váció elért arra a szintre, hogy a jegybankok digitális formában is teremthetnek 
olyan jegybankpénzt, mely a lakossági és a vállalkozói szektor rendelkezésére is 
állna. „A digitális jegybankpénz bevezetése alapvetően változtatná meg a pénz-
ügyi közvetítő szektor működését és több szem pontból érinti a központi bankok 
feladatkörét. Az érintett jegybanki területek közé tartozik a pénzforgalom, amely-
nek hatékonysága nőhet az új típusú jegybankpénz forgalomba hozatalával, mert 
a készpénz költséges előállítása és kezelése helyett a digitális formátum társadalmi 
szinten megtakarítást eredményezhet.” (MNB Fizetési rendszer jelentés 2018, 10.)

A digitális jegybankpénz bevezetése kockázatos tevékenység, alapve tően nem 
is a pénzforgalom, hanem a monetáris politika és pénzügyi stabili tás szempont-
jából is. Személy szerint is döntő jelentőségűnek tartom, hogy az MNB az angol, 
a dán, a svéd jegybank és az Európai Központi Bank munkájával párhuzamo-
san „szakmai szempontból fontosnak tartja a kérdés megalapozott vizsgálatát” 
(MNB Fizetési rendszer jelentés 2018, 10.).

A főbb fizetési formák változásának hatását tanulmányozva (1. ábra) megálla-
píthatjuk, hogy a 2012 óta eltelt időszak során a kártyás fizetési forgalom számot-
tevő bővülése a legfontosabb tendencia. Ez a forgalom 2017 végére több mint 
kétszeresére nőtt, megközelítette a 700 millió darabos forgalmat.
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1. ábra: A fizetési számlához kapcsolódó főbb fizetési műveletek forgalma 
(2012-2017)

Forrás: MNB Fizetési rendszer jelentés (2018, 16)

2.2. Fizetési formák

A jelenleg belföldön használatos, e fejezetben tárgyalt fizetési módok közé há-
rom típus tartozik:

a) fizetési számlák közötti fizetés,
b) fizetési számlához kötődő készpénzfizetés,
c) fizetési számla nélküli fizetés.

2.2.1.Az átutalás
Az átutalás megbízással a számlatulajdonos a számláját vezető pénzforgal mi szol-
gáltató számára megbízást ad, hogy a megbízásban megjelölt össze get számolja el 
bankszámlája terhére a feltüntetett számlatulajdonos bank számlája javára. Az át-
utalási megbízás értékhatárra tekintet nélkül benyújt ható. Az átutalás jogi definíci-
ója a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról a 2009. évi LXXXV. törvény szerint: 
„a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amely-
nek során a fizető fél számlá ját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a 
hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás”.

A belföldi fizetési forgalom
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E fizetési forma feltételezi a partnerek közötti bizalmat, hiszen az áru (szol-
gáltatás) átvétele előtti fizetés esetén a vevő vállal kockázatot, míg utólagos fizetés 
esetén az eladó kockázata áll fenn. Belföldi és nemzetközi fizetési forgalomban 
egyaránt használatos, a két forgalmi viszonylatban lényege megegyezik.

Átutalási megbízás benyújtható későbbi időpontra vonatkozóan is. Amennyi-
ben a számlatulajdonos nem a benyújtási, illetve az azt követő napon kívánja az át-
utalást végrehajtatni, az értéknap rovatba be kell írnia a kívánt teljesítési dátumot.

A pénzforgalmi szabályozás csak a különös eseteket nevesíti, eszerint az át-
utalás, különösen a csoportos átutalás, a rendszeres átutalás és a ható sági átutalás 
és átutalási végzés.

Csoportos átutalás
Csoportos átutalás esetén a fizető fél a pénzforgalmi szolgáltatójával történt meg-
állapodás alapján az azonos jogcímű, különböző kedvezményezettek javára szóló 
átutalási megbízásokat kötegelve, csoportos formában is nyújtja be. Legjellem-
zőbb felhasználási területe a gazdálkodók és állami szerveze tek által indított havi 
bérfizetés. Ekkor a megbízó az átutalást kötegelve nyújtja be, ezzel jelentősen 
automatizálhatja a munkafolyamatot.

Rendszeres átutalás
Rendszeres átutalási megbízással a fizető fél meghatározott összegnek meg-
határozott időpontokban (ezek az ún. terhelési napok) ismétlődően történő 
átutalására ad megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójának. Jellemző azokban az 
esetekben, amikor ismétlődően azonos kedvezményezettnek, azonos összeget 
kívánunk átutalni.

Hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés
A hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés folyamatának lépései:

1. A kedvezményezett saját pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdemé nyezi a 
hatósági átutalási megbízást.

2. A kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgál tató a ha-
tósági átutalási megbízás befogadása előtt ellenőrzi a ked vezményezettre 
vonatkozó adatokat: a hatósági átutalási megbízás ban megjelölt kedvezmé-
nyezett számlatulajdonos és a pénzforgalmi jelzőszám összetartozását és a 
rendelkezésre jogosultnak a pénz forgalmi szolgáltatónál bejelentett aláírását.
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3. Ezután a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgál-
tató továbbítja az adatokat a fizető fél fizetési számláját veze tő pénzforgal-
mi szolgáltatóhoz.

Fontos eleme e fizetési altípusnak, hogy a fizető fél fizetési számláját vezető pénz-
forgalmi szolgáltató a hatósági átutalási megbízásról és az átutalási végzésről an-
nak teljesítése, részteljesítése, vagy sorbaállítása előtt nem értesítheti a fizető 
felet. Ezután viszont értesítési kötelezettsége kelet kezik, vagyis a pénzforgalmi 
szolgáltató a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés (rész)teljesítéséről, 
illetve sorbaállításáról a teljesítéssel, illetve a sorbaállítással egyidejűleg a hatósá-
gi átutalási megbízás és az átutalási végzés adattartalmának közlésével haladék-
talanul, írásban értesíti a fizető fél számlatulajdonost.

Az átutalási forma népszerű Magyarországon. E népszerűség mutató száma 
az átutalás összegének GDP-hez mért aránya, mely hazánkban 2012 és 2016 kö-
zött rendre 13,6; 13,6; 14,2; 14,5 és 16,0%-ot tett ki. Összeha sonlításul az Európai 
Unió 2016. évi értéke 17,7%. Az átutalás aránya ha zánkban 2017-ben 16,2%-ra 
nőtt. (MNB Fizetési rendszer jelentés 2018.)

Fontos jövőbeni újdonság, hogy a tervek szerint 2019 júliusától életbe lép 
az azonnali fizetési rendszer. A 2017 decemberében megjelent új pénz forgalmi 
MNB rendelet már tartalmazza az azonnali átutalás, valamint az azt kiegészítő 
szolgáltatások 2019. július 1-jétől hatályos részletes lebonyolítási szabályait. Ezek 
közül legfontosabb a határidő: az azonnali átutalási megbí zás teljesítésére a fize-
tő fél pénzforgalmi szolgáltatójának a rendelkezésre álló idő a fizetési megbízás 
átvételétől számítva, legfeljebb 5 másodperc. „A már bevezetett európai rendsze-
rek például Angliában, Dániában vagy Svédországban kedvező képet mutatnak a 
pénzforgalom átalakulásáról. Elmondható, hogy jellemzően nem a kártyás fize-
tési forgalom csatorná zódott át az új fizetési módba, hanem a társadalmilag drá-
gább és kevésbé hatékony készpénzes fizetések száma csökkent.” (MNB Fizetési 
rendszer jelentés 2018, 47.)

2.2.2. Beszedési megbízás
Az átutalás mellett e fizetési mód másik lényeges altípusa a beszedési meg bízás. 
A beszedési megbízással a kedvezményezett megbízza a fizetési számláját vezető 
pénzforgalmi szolgáltatót, hogy fizetési számlája javára, a fizető fél fizetési szám-
lája terhére meghatározott összeget szedjen be. A kedvezményezett a beszedési 
megbízást a fizetési számláját vezető pénz forgalmi szolgáltatóhoz nyújtja be.

A belföldi fizetési forgalom
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A pénzforgalom jogi szabályozása szerint beszedés különösen:
a) a felhatalmazó levélen alapuló beszedés,
b) a váltóbeszedés,
c) a csekkbeszedés,
d) a csoportos beszedés,
e) a határidős beszedés,
f) az okmányos beszedés.

Felhatalmazó levélen alapuló beszedés
A felhatalmazáson alapuló beszedés során a fizető fél számlatulajdonos a pénz-
forgalmi szolgáltatójánál bejelentett módon felhatalmazó levélben en gedélyezi a 
kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását. 

Váltóbeszedésen alapuló beszedés
Ha a beszedési megbízás váltón alapuló követelés beszedésére irányul, a váltó 
egyenes adósának a felhatalmazását a váltó testesíti meg. Ennek a típusnak elen-
gedhetetlen feltétele, hogy a váltón alapuló beszedési megbí záshoz a váltó eredeti 
példányát csatolja a benyújtó. Lehetőség van a váltó kezesekkel, illetve a megté-
rítési váltóadósokkal szemben a váltón alapuló követelésre irányuló beszedési 
megbízás benyújtására is, ez külön felhatal mazó levél alapján nyújtható be.

Csekkbeszedés
Ha a beszedési megbízás csekk összegének beszedésére irányul, a csekk kibocsá-
tójának a felhatalmazását a csekk testesíti meg. A csekkbeszedési megbízáshoz a 
benyújtó a csekk eredeti példányát csatolja.

Csoportos beszedés
Csoportos beszedésről beszélünk akkor, ha az érintett fizető felek felhatal mazása 
alapján a kedvezményezett a számlavezető pénzforgalmi szolgálta tójával történt 
megállapodás szerint az azonos jogcímű, különböző fizető felek fizetési számlái 
terhére szóló, terhelési nappal ellátott beszedési meg bízásokat kötegelve, csopor-
tos formában nyújtja be.

A pénzforgalmi szolgáltató a csoportos beszedési megbízásról annak teljesíté-
se előtt értesítheti a fizető felet. A fizető fél a terhelési napot mege lőző munkanap 
végéig a csoportos beszedési megbízás teljesítését letilthatja a fizetési számláját 
vezető pénzforgalmi szolgáltatónál. A letiltás csak a beszedési megbízás teljes 
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összege ellen tehető. Letiltás esetén a pénzfor galmi szolgáltató a letiltásban fog-
laltak szerint jár el, a letiltás indokoltságát és jogosságát nem vizsgálja. A letiltás 
a felhatalmazás érvényességét és feltételeit nem érinti.

A csoportos beszedési megbízás teljesítéséről, valamint a nemteljesí tésről és 
annak okáról a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató a ked-
vezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szol gáltatót értesíti.

Határidős beszedés
A határidős beszedési megbízás használati köre korlátozott, mert csak a kincs-
tárnál számlát vezető ügyfél terhére alkalmazható fizetési altípus. A határidős 
beszedési megbízással a kedvezményezett megbízza a fizetési számláját vezető 
pénzforgalmi szolgáltatót, hogy pénzforgalmi számlája javára, a kincstárnál 
számlával rendelkező fizető fél terhére meghatározott összeget szedjen be meg-
állapodás alapján.

A kedvezményezett a fizető fél számára a fizetés teljesítése elleni kifogás – mely 
lehet részbeni vagy teljes – megtételére határidőt szabhat, ez az ún. kifogásolási 
határidő. A kifogásolási határidő időpontja maximum a megbízás benyújtását 
követő tizedik munkanap lehet. A határidős beszedési megbízás benyújtásáról 
annak teljesítése előtt a kincstár a fizető felet előze tesen értesíti, és a megbízást 
a fizető fél rendelkezése szerint a fizetést elindítja, ha a fizető fél a kifogásolási 
határidőn belül nem él kifogásolási jogával, vagy leállítja, ha az ügyfél él kifogá-
solási jogával. Kifogásolás esetén a kincstár a kifogásolásban foglaltak szerint jár 
el, a kifogásolás indokoltságát, illetve jogosságát nem vizsgálja.

Okmányos beszedés
Okmányos beszedés esetében a kedvezményezett fizetési feltételhez köti az okmá-
nyok átadását. Az okmányos beszedésre vonatkozó megbízással az alapügylet ked-
vezményezettje a követelés alapjául szolgáló okmányokat azzal a megbízással adja 
át a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szol gáltatónak, hogy azokat csak fizetés, 
váltóelfogadás vagy más feltételek teljesítése esetén szolgáltassa ki a fizető félnek.

A hatályos szabályozás szerint tehát a korábban alkalmazott beszedés típusok 
közül az azonnali inkasszó e néven megszűnt. Szintén megszűntek a határoza-
ton, illetve jogszabályon alapuló inkasszók, de azonos tartalom mal, csak hatósá-
gi átutalásra átnevezve (az átutalás fizetési módban) él tovább a korábbi végre-
hajtói inkasszó.

A belföldi fizetési forgalom
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2.2.3. Okmányos meghitelezés (akkreditív) 
Az okmányos meghitelezés (documentary credit) alapvetően nemzetközi vi-
szonylatban jellemző, Magyarországon belföldi viszonylatban ritka, de létező 
fizetési forma. Az akkreditív tulajdonképpen egy fizetési ígéret: a pénzforgal-
mi szolgáltató (az ún. nyitó pénzforgalmi szolgáltató) – az alapügyletben kö-
telezett megbízása alapján – saját nevében arra vállal köte lezettséget, hogy ha a 
kedvezményezett meghatározott határidőn belül a meghatározott okmányokat 
– rendszerint az áru feladását igazoló, és az áru feletti rendelkezési jogot biztosító 
okiratot – hozzá benyújtja, akkor az okmányos meghitelezésben meghatározott 
összeget a vevő számlája terhére részére megfizeti.

Az akkreditívügylet létrejöttéhez legalább három fél szükséges:
– a vevő (importőr), aki akkreditívnyitási megbízást ad bankjának;
– a pénzforgalmi szolgáltató (rendszerint a vevő hitelintézete), amely a fel-

tételek teljesülése esetén fizetését ígéri, és
– az eladó (exportőr), aki az akkreditív kedvezményezettje.

Az akkreditív időrendben első jogviszonya a vevő és a nyitó pénzforgalmi szol-
gáltató között jön létre a vevő akkreditív nyitási megbízása alapján. Ettől függet-
len az akkreditív alapvető jogviszonya, amely a nyitó pénzforgalmi szolgáltató 
és az eladó között jön létre, amikor a kedvezményezett kézhez kapja az akkre-
ditívet. Ez az eladó számára nem kötelezettség, hanem annak lehetősége, hogy a 
feltételek teljesítése után biztosan hozzájusson az akkreditív összegéhez. Az el-
adónak általában nincs kapcsolata a nyitó pénzforgalmi szolgáltatóval, ezért az 
akkreditívügyletbe bekapcsolódik egy (vagy több) az eladóval kapcsolatban álló 
másik pénzforgalmi szolgáltató is. A közbeiktatott pénzforgalmi szolgáltató(k)
nak mindig a nyitó pénzforgalmi szolgáltató ad megbízást vagy felhatalmazást.

Akkreditív nyitásakor a bekapcsolódó pénzforgalmi szolgáltató lehet:
– avizáló (értesítő) pénzforgalmi szolgáltató, amely csak a „postás” szerepét 

tölti be a nyitó bank és az eladó között. Feladata mindössze a pontos, kése-
delemmentes okmánytovábbítás mindkét irányban.

– igazoló (megerősítő, konfirmáló) pénzforgalmi szolgáltató: a nyitó pénz-
forgalmi szolgáltató kötelezettségvállalását erősíti meg azzal, hogy emellé 
a saját kötelezettségvállalását is mellékeli.
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Akkreditív igénybevétele során a bekapcsolódó pénzforgalmi szolgáltató lehet:
– fizető pénzforgalmi szolgáltató, amely a nyitó bank kifejezett felké résére 

teljesít kifizetést az eladó számára;
– negociáló pénzforgalmi szolgáltató, amely a saját költségére és koc-

kázatára megveszi az eladótól az okmányokat (kamatlevonással), ezzel 
átvállalja az eladónak az akkreditívből eredő kötelezettségeit és jogait, az 
adott okmányok értékéig.

2.2.4. Bankkártya
A bankkártya üzletág szereplőit négy fő csoportba soroljuk:

1. Kibocsátó: A bankkártya tulajdonképpeni feltalálói éttermek, áruhá zak, 
benzinkutak, akik a náluk vásárló, szórakozó ügyfeleknek akar tak ezáltal 
kényelmet és kedvezményt biztosítani. Idővel a pénzinté zetek bankszám-
la tulajdonosainak meghatározott szabvány szerint kártyát bocsátott ki. 
A kibocsátó korlátozhatja a felhasználók körét, pl. letilthatja számláját a 
limithatárt gyakran átlépő ügyfeleitől, vagy hitelt vissza nem fizető ügyfe-
leitől megtagadja a kártyakiváltást.

2. Kártyabirtokos: Az a személy, aki elfogadva a bankkártya szerződés felté-
teleit, használja azt.

3. Elfogadóhely: Akivel a pénzintézet szerződést köt, hogy az általa kibocsá-
tott bankkártyát fizetőeszközként elfogadja. 

4. Elfogadó bank: az elfogadóhely hitelintézete.

A tranzakció terhelése szempontjából a kártya lehet:
1. használatkor terhelt kártya

E kártya típus a tranzakciókor, vagy röviddel azután terhelt. Ide tar tozik az 
elektronikus leolvasható kártyák nagy része.

2. halasztott fizetést lehetővé tévő kártya
– Halasztott terheléses (charge card) kártya, melynek birtokosa egy adott 

időszak alatt bármekkora összeget költhet, tartozását egy bizonyos pe-
riódus letelte után egy összegben kell rendeznie. Ez azt jelenti, hogy 
általában 30-45 napig kamatmentes hitelnyújtás történik (a készpénz-
felvételt kivéve).

A belföldi fizetési forgalom
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– Klasszikus hitelkártya (credit card). Az ilyen típusú kártyák esetén 
a bank és ügyfele a bankkártya szerződés megkötésekor egy hitel-
szerződést is köt, melyben rögzítik a fél hitel visszafizetési, hitel nagyság 
és kamatfeltételeit.

– Budget card, melynek birtokosa rulírozó hitelkeretet vehet igénybe, a 
klasszikus hitelkártyához képest saját ütemezésében.

3. előre fizetett kártya
A kártyabirtokos az összeget előre kifizeti (ilyen a telefonkártya, par kolási 
kártya, üzemanyag-kártya).

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a bankkártyák elterjedtségét nagymérték ben 
növelte a kártyához tartozó hitellehetőség biztosítása. A hitelkártyák jelentős 
előnyöket biztosítanak tulajdonosaik számára. A kártya sokszor kényelmesebb 
fizetési mód, mint a csekk vagy a készpénz. A hitelfelvétel a kártya segítségével 
rendkívül kényelmes, hiszen nem kell a hitelcélt megindokolni, nincsenek a hitel 
előterjesztésnek költségei stb. A költségek tervezését segíti, hogy a tulajdonos 
határozhatja meg a havi törlesztőrész letek nagyságát. Mindezek az előnyök meg-
sokszorozódnak azáltal, hogy a kártyákat nemcsak belföldön, hanem nemzetkö-
zileg széles körben is elfo gadják.

A hitel igénybevételének lehetősége a hitelintézetek oldaláról is elő nyös. A kár-
tya jövedelmezőségének alapja ugyanis az elfogadóhelyek által fizetett jutalék és az 
ügyfél által az igénybe vett kártyahitel után fizetett viszonylag magas kamat.

A kártyarendszerek technikai csoportosítása
A kártyák technikai csoportosítása során történetileg első a dombornyomá sú 
kártya. Olyan plasztikkártya, amelyen a fontosabb, a kártya birtokosát azo-
nosító adat karakterei a kártya szintjéből kidomborodnak. Egy egyszerű me-
chanikus szerkezetbe (ezt a szakzsargonban „vasaló”-nak nevezik) he lyezve, 
önindigós papír és egy gumihenger segítségével a kártya lenyomata megjelenik 
a formanyomtatványon, melynek mezői viszont az elfogadó hely adatait tartal-
mazzák.

A rendszer előnye, hogy kis beruházással megvalósítható. Hátrányai közé 
tartozik, hogy a kártya elvesztése esetén a jogosulatlan felhasználás igen köny-
nyű, hiszen csupán az aláírás utánzását kell megtanulni. Másik nagy hátránya e 
kártyarendszernek, hogy a bizonylatokat postai úton kell továbbí tani, és ez – az 
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online rendszerekkel ellentétben – nagymértékben meg nyújtja a lebonyolítás fá-
zisának időszükségletét.

A mágnescsíkos kártya nevét onnan kapta, hogy a kártya hátlapján mágnes-
csík található. A mágnescsíkon levő adatok az országot, a bankot, az ügyfelet, 
magát a kártyát és a kártya felhasználását azonosítják. Minimálisan ezek az ada-
tok szükségesek bármely művelet elvégzéséhez. 

Egy művelet teljes lebonyolításához szükség van a kártyán a PIN-kódra (Per-
sonal Identification Number - személyi azonosító szám), amely bizonyos érte-
lemben elektronikus aláírás. Ez a kód csak a megbízót azono sítja. A biztonság 
elsősorban diszkréciót kíván: csak az ügyfél ismerheti a belépési kódját. A PIN-
kód általában egy négyjegyű szám. Jelentősége különösen akkor lép előtérbe, ha 
az ügyfél elveszti a kártyát, hiszen ekkor a PIN-kód ismerete nélkül igen megne-
hezül a kártyával való visszaélés.

A kártyák harmadik típusa a chipes kártya. Ez egy olyan memóriát tartal-
maz, melynek segítségével a kártya tartalma írható és olvasható. A felhasználás-
kor maga a kártya rögzíti a tranzakció adatait.

A negyedik típusnak, az optikailag leolvasható kártyáknak két típusa a ho-
logramos és a lézerkártya. Tárolókapacitásuk óriási, áruk ehhez viszonyítva ala-
csony. Elterjedését viszont hátráltatja, hogy leolvasásához viszonylag költséges 
leolvasókészülék szükséges.

Új típus a biometrikus kártya is, mely ujjlenyomattal vagy a szem fizikai 
jellemzőivel azonosítja tulajdonosát. A leolvasó rendszer élő, emberi szövetet 
azonosít.

Az érintés nélküli bankkártyás fizetés Magyarországon 2009-ben indított 
technológia. Ennek fizetési sebessége a leggyorsabb készpénzfi zetéssel azonos, 
tehát azzal, amikor a már pontosan előre elkészített kész pénzt adjuk át a pénz-
tárosnak. Az érintés nélküli (contactless) technológi ával a kártyát elegendő az 
elfogadó terminálhoz néhány centiméterre közelíteni, mely kiküszöböli a kár-
tyák véletlen leolvasását és egy csipogás, valamint a terminál felirata bizonyítja 
a tranzakció elfogadását. Ez a fizetési mód Magyarországon 5 000 forint alatti 
összeg alatt használható.
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Az MNB Fizetési rendszer jelentés 2018 kiadványa szerint hazánkban a fize-
tési kártyák több mint 70, a POS terminálok 80 százaléka támogatja az új techno-
lógia használatát. Az érintéses technológia elterjedésében pedig Magyarország 
Európa élmezőnyében van. 2017 végére az érintéses kártyás vásárlások az összes 
vásárlás több mint kétharmadát tette ki. Ez 412 millió darab vásárlást jelentett, 
mely a teljes forgalom felét, 2 326 milliárd forintot tett ki (lásd 2. ábra).
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2. ábra: Az érintőkártyás technológia terjedése a magyarországi fizetési 
kártyás rendszerben (2012-2017)

Forrás: MNB Fizetési rendszer jelentés (2018, 18)

Végül megemlítendők még az előbbi típusok együttes alkalmazásával létre jött 
hibridkártyák is. Igen elterjedt a mágnescsíkos és a chipes kártyák együttes al-
kalmazása. Ez egyrészt a kölcsönös előnyök kiaknázására szol gál, másrészt nö-
veli az adott kártya elfogadottságát, hiszen a kártya mindkét típusú leolvasóegy-
séggel rendelkező felhasználási helyen alkalmazható.

A bankkártyával lebonyolított fizetés fontos törvényi szabálya, hogy a ter-
helés összegének – mely lehet fizetési számlára terhelt vagy hitelkeret terhére 
elszámolt összeg – meg kell egyeznie a bizonylaton szereplő összeg gel, vagyis az 
semmilyen kezelési stb. költséggel nem csökkenthető.
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2.2.5. Fizetési számlához kötődő készpénzfizetési  
és fizetési számla nélküli fizetési mód
A pénzforgalmi szolgáltatások második fő csoportját azok a szolgáltatások ké-
pezik, melyek egy fizetési számlához kötődnek. Ezek az alábbi altípusok ba so-
rolhatók:

– készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása,
– készpénzbefizetés fizetési számlára,
– készpénzkifizetés fizetési számláról.

Készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása
A számlatulajdonos készpénzfizetésre szóló csekket abban az esetben bo csáthat 
ki, ha a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójával csekkszerződést kötött.

A csekk lehet névre szóló és bemutatóra szóló. A megnevezett személyre szó-
ló csekk esetén a csekk beváltójának jogosultságát (legitimáció) a pénzforgalmi 
szolgáltató köteles elle nőrizni. A bemutatóra szóló csekk esetében a csekken nem 
szerepel a kedvez ményezett neve, így a pénzforgalmi szolgáltató részéről nincs 
szük ség legitimitás-vizsgálatra. A csekk átruházásának egyszerűsége miatt kedvelt 
csekktípus.

A pénzforgalmi szolgáltatóhoz eljuttatott készpénzfizetésre szolgáló csekk 
terhére a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla egyenlege erejéig teljesít kifi-
zetést. A csekket bemutató személlyel, vagy a csekken megnevezett kedvezmé-
nyezettel (csekkbirtokos) a pénzforgalmi szolgáltató a csekk hát lapját az összeg 
átvételének elismeréseként aláíratja.

Készpénzbefizetés fizetési számlára
E fizetési forma esetén készpénzbefizetés a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató 
bármely pénztáránál és egyes, befizetési funkciót ellátó bank jegykiadó automatá-
nál teljesíthető. A számlavezető pénzforgalmi szolgálta tón kívül más pénzforgal-
mi szolgáltató is elfogadhat készpénzbefizetést, feltéve, hogy a két pénzforgalmi 
szolgáltató között létezzen érvényes megál lapodás. Ilyen megállapodáson alapuló 
kölcsönös szolgáltatás megvalósítá sát régóta tervezik Magyarországon bevezetni a 
szövetkezeti hitelintézetek (Moizs – Szabó, 2016; Moizs, 2010).

A pénztáraknál készpénzbefizetési célra szolgáló nyomtatvánnyal (pl. befi-
zetési lappal, készpénzátutalási megbízással) vagy a pénztárbizonylat aláírásával 
fizethető be készpénz a fizetési számlára.
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Készpénzkifizetés fizetési számláról
Fizetési számláról készpénz a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál, vala-
mint a vele erre szerződött más pénzforgalmi szolgáltatónál vehető fel. A szám-
lavezető pénzforgalmi szolgáltató, valamint más pénzforgalmi szol gáltató pénz-
táránál az alábbi módokon történhet készpénz kifizetés:

– készpénzkifizetési célra szolgáló nyomtatvánnyal (pl. kifizetési lap pal, ki-
vételi bizonylattal),

– a pénztárbizonylat aláírásával,
– csekk felhasználásával,
– készpénzfelvételi utalvánnyal.

A számlatulajdonos a bankszámlája terhére kiállított készpénzfelvételi utal vány 
segítségével készpénzt vehet fel a számlavezető pénzforgalmi szolgál tató, illet-
ve – külön megállapodás esetén – más pénzforgalmi szolgáltató pénztáránál. A 
készpénzfelvételi utalványt a kiállítás napját követő nyolc naptári napon belül 
kell bemutatni a hitelintézet pénztárában, ezután a kifi zetés nem teljesíthető.

A kifizetés során a bankszerv kétféle módon járhat el:
– ha a készpénzfelvételi utalványon a számlatulajdonos nem határozza meg a 

konkrét személyt a készpénzfelvétellel, akkor az utalvány bemutatóra szóló 
típusú, vagyis a bank az utalvány bemutatójának fizeti ki a készpénzt.

– ha a megbízó (a számlatulajdonos) megnevezi a készpénzfelvételre jogosult 
személyt, akkor a bank csak neki szolgáltathatja ki a megfe lelő összeget.

A pénzforgalmi szolgáltató a készpénzfelvételi utalvány hátlapján az összeg átvé-
telének elismeréseként aláíratja. Ennél a fizetési módnál lehetőség van készpénz-
felvételiutalvány-füzet használatára is. Ez az utalvány két részből áll: tőszelvény 
(a füzetben marad) és utalvány.

Kifizetési utalvány
A kifizetési utalvány kiállításával a számlatulajdonos megbízza a hitelinté zetet, 
hogy a bankszámlája terhére meghatározott összeget postai úton fizesse ki a cím-
zettnek. A számlatulajdonos a kifizetési utalványokat feladó jegyzékbe foglalva 
nyújtja be a hitelintézethez, amely azok postai költséggel növelt összegével meg-
terheli a bankszámlát, és az utalványokat átadja a székhelyén működő postahe-
lynek, postai érvényesítés és a címzettek lakhe lye szerint illetékes postahelyhez 
való továbbítás céljából.
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Fizetési számla nélküli fizetés
A fizetési számla nélküli fizetés vizsgálatakor a készpénzátutalás folyama tát vizs-
gáljuk. A készpénzátutalás olyan fizetési számla használata nélküli pénz átutalás, 
amelynek során a készpénzátutalás tárgyát képező összeget a pénzforgalmi szol-
gáltató a pénztáránál való kifizetéssel vagy postai úton (kézbesítéssel) bocsátja a 
kedvezményezett (címzett) rendelkezésére.

2.2.6. A csekk
A csekk alapviszonya szerint a csekk kibocsátója utasítja bankját, hogy a csekk-
ben megjelölt összeget számlaköveteléséből fizesse ki a csekk bemu tatójának. 

A csekkel történő fizetési forgalomnak négy szereplője lehet:
– A csekk kibocsátója, aki a számlája terhére fizetésre szólítja fel a sa ját 

bankját.
– A címzett vagy a csekk kifizetője, aki a fizetést teljesíti. Általában a csekk 

kibocsátójának a bankja.
– A csekk birtokosa, akinek részére a csekket kiállították, tehát a ked-

vezményezett a csekken feltüntetett összegig.
– A csekk-kezes, aki kezességet vállal a kiállított összegre.

A csekk szigorú törvényi előírásoknak megfelelő formában kiállított érték papír. 
A formai követelmények (ún. alaki kellékek) közül bármelyik is hiányzik, a csek-
kjogi szabályok az okiratot már nem tekintik csekknek.

A csekk alaki kellékei:
1. a csekk megjelölés az okiraton a kiállítás nyelvén,
2. meghatározott pénzösszeg kifizetésére szóló feltétlen meghagyás,
3. a fizetésre kötelezett (címzett) megnevezése, telephelye, a fizetési hely 

megjelölése,
4. a csekk kiállításának helye és napja,
5. a kibocsátó aláírása.

Vannak még nem kötelező, ún. kereskedelmi alaki kellékek is: előre gyár tott for-
manyomtatványokon szereplő kiegészítő adatok (számlaszám, szám latulajdonos 
neve stb.), amelyek annak érdekében készülnek, hogy a banki ügyfelek által kiál-
lított csekkek minél pontosabbak legyenek. A csekket megtekintéskor fizetik ki, 
a fizetésért a kibocsátó felelős.
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A csekkel történő fizetés kedvező a kibocsátó részéről, mert a tényle ges fizetés 
csak akkor történik meg, ha a kedvezményezett a címzettnél bemutatja. A ked-
vezményezett számára azonban az átutalás kedvezőbb, ezért inkább ezt részesítik 
előnyben. Fennállhat annak a veszélye, hogy a csekknek nem lesz fedezete, ezért 
csak megbízható partnertől szabad elfo gadni (Széles, 2013).

A csekket névre szólóan vagy bemutatóra szólóan lehet kiállítani. Ha a csek-
ken a kedvezményezett nevét nem tüntetik fel, akkor bemutatóra szóló. Ilyen 
csekket a címzett annak fizeti ki, aki ezt bemutatja. Lényegében ilyenkor fizetési 
eszközként funkcionál.

A csekk lehet továbbá:
– fizetési csekk, amely a megnevezett összeg készpénzben történő felvételé-

re szolgál,
– elszámoló csekk, amelynek kibocsátója felszólítja a bankot, hogy a megje-

lölt összeget a bank egy másik ügyfelének bankszámláján írja jóvá. Előlap-
ján szerepel a „csak elszámolásra” megjelölés.

A csekkek speciális típusa az utazási csekk. Az utazási csekk bevezetését az ide-
genforgalom és az üzleti élet tette szükségessé. Fontossága abban jelenik meg, 
hogy ne kelljen sok készpénzzel utazni. Lényegét tekintve azonos egy bemuta-
tóra szóló csekkel, amit egy bank vagy utazási iroda állít ki. A kibocsátó neve ad 
olyan biztonságot, hogy bárhol a világon megvásárolják. A csekk biztonságát az 
is jelenti, hogy a tulajdonos mind a vásárlása, mind pedig a beváltása alkalmával 
adott bankügyintéző előtt írja alá.
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