
Tapasztalatok az AFR bevezetése kapcsán, jövőbeli 

szolgáltatás-fejlesztési lehetőségek





GIROInstant – a világ élvonalában

Már működő rendszerek

Fejlesztés alatt álló rendszerek

✓ Teljeskörű elérhetőség

✓ Magas piaci részesedés 

(40%+)

✓ Azonnali jegybanki kiegyenlítés

✓ Kiegészítő szolgáltatások:

✓ Másodlagos 

számlaazonosítók

✓ Fizetési kérelem

✓ 7/24 likviditás kezelés

✓ Összeglimit nélkül



Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás

✓ Fizetési számlát vezető pénzforgalmi 

szolgáltatók számára kötelező csatlakozás

✓ Induláskor 3 különböző másodlagos 

azonosító

✓ Egyéb pénzforgalmi szolgáltatók is 

csatlakozhatnak 

✓ Dinamikus bővíthetőség

✓ Évenkénti adategyeztetés



Fizetési kérelem szolgáltatás

✓ A Fizetési kérelem minden piaci szereplő számára elérhető 

✓ Fizető fél jóváhagyása garantálja az átutalás elindítását

✓ Számlafizetés mellett, időkritikus fizetési helyzetekben is 

használható

✓ Másodlagos számlaazonosítóval is címezhető

Egyedi üzenetkezelés

Folyamatos kommunikáció 

Azonnali
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Első félév tapasztalatai: 
Átutalások napi megoszlása 



Első félév tapasztalatai: 
Átutalások napi megoszlása



Első félév tapasztalatai: 
Napi átlagos TPS



Első félév tapasztalatai: 
Másodlagos számlaazonosítók regisztrációja



Első félév tapasztalatai: 
Másodlagos számlaazonosítók használata



Első félév tapasztalatai: 
Fizetési kérelem

92%

8%

Fizetési kérelem szolgáltatás elérhetősége

Klíringtag

Fizetési kérelmet küld/fogad



Következő lépések

Kötegelt tranzakciók

Kötegelt fizetési kérelem

Mobilfizetés



Fizetési kérelem szolgáltatás

GIROHáló végponttal rendelkező jogi személyek 

(nem csak pénzforgalmi szolgáltatók)

Másodlagos számlaazonosító szolgáltatás

Fizetési számlát nem vezető pénzforgalmi szolgáltatók 

is 

(GIROInstant szereplőknek kötelező)
Vállalati kötegelt 

tranzakcióbenyújtás
Csatlakozott szereplők számára opcionálisan

2020 már.

2020 szept.

Kötegelt tranzakciók



250.000

Kötegelt fizetési kérelem – GIROFix

— Fizetési kérelmek küldése kötegekben  (.CSV)

— Nem szükséges összetett IT implementáció

— A befogadott fizetési kérelmeket a GIRO 

klíringtagonként, beérkezési sorrendben továbbítja

Tömeges befogadás

Köteg alapú kommunikáció 

Ciklikus válaszadás

2020 Q4



Fizetési kérelem rendszer

Nyugta 

továbbítása

Válasz fogadása, 

Sorbaállítása, 

Továbbítás

Átalakítás,

Sorbaállítás,

Továbbítás

Válasz

üzenet

Befogadás,

Ellenőrzés,

Továbbítás

Fizetési

kérelem

Előtét rendszerFizető fél vagy szolgáltatója

Nyugta 

létrehozása

Válasz

üzenet

Kérelmek 

befogadása, 

Ellenőrzése

Fizetési

kérelem

Válasz továbbítás

Válaszfogadás, 

Sorbaállítás, 

Továbbítás,

Ügyfél

válasz

Ügyfél válasz 

elkészítése

Ügyfél

válasz

Ügyféloldal

CSV fogadása

Köteg 

elkészítése, 

Beküldése

CSV 

kiküldése

CSV

 beküldése

CSV fogadása
CSV

kiküldése

Ügyfél jóváhagyás után megtörténik az átutalás

GIROFix

GIROFix üzenetáramlás



Csatlakozás módja

—Interneten keresztül

—Opcionálisan igénybe vehető kliens használatával, vagy

— Egyedileg lefejlesztett GHF protokollon keresztül



Díjszabás

GIROFix

—Versenyképes árazás

—Jutalék

—Kizárólag jóváhagyott tranzakciók után

—Havi szinten maximalizálva 



Mobilfizetés

—Azonnali utaláson alapuló

—Széles körben elterjedt

—Minden bank számára elérhető

—Egységes alkalmazás



Kitekintés – hazai piac

• Mastercard: Pay by Account (PbA)

• VISA: VISA fizetési kérelem szolgáltatás (R2P)

• Billingó: azonnali fizetési QR kód a Billingó számlákon

• (OTP) SimplePay: azonnali fizetési opció



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Selmeczi-Kovács Zsolt
Vezérigazgató

Tel.: +36-1/428-5620
E-mail: selmeczikovacs.zsolt@mail.giro.hu


