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Előszó 

A disszertáció a választott téma megjelölésével, tudományos igényű vizsgálatának 

indokaival, valamint saját kompetenciáim bemutatásával és a pénzügyi elszámolások 

diszciplináris elhelyezésével kezdődik. Szót ejtek a módszertanról, majd ezt követően 

rövid szakirodalmi áttekintést készítek, megadom a klíring jelenségköréhez kapcsolódó 

kulcsfogalmakat. A klíring történetének bemutatása után rátérek az elszámolásforgalom 

kulcsintézményeinek és rendszereinek bemutatására, az egyes országspecifikus 

megoldások ismertetésére. A disszertáció a technológiai innovációk helyzetképével és a 

jövőbeni várakozások megidézésével zárul.  

Kutatásom elején a legfőbb kérdések, amelyek foglalkoztatnak: 

 Hogyan változott az elszámolásforgalom az elmúlt évtizedekben az európai 

integráció tükrében? 

 Milyen szabályozási és technológia változások határozták meg a klíringházak 

működését az elmúlt évtizedekben?  

 Melyek a legfejlettebb elszámolási rendszerek?  

 Milyen alternatív megoldások léteznek az elszámolási piacon?   

 A centralizált rendszerek mellett teret hódító, a blokklánc-technológián (blockchain 

technology) alapuló elszámolások reális alternatívát jelentenek-e a fizetés- és 

elszámolásforgalomban? 

Feltérképezem a legfontosabb pénzügyi és értékpapírelszámolási-rendszereket, az 

értéktárak működését, nemzetközi kapcsolatait. Összehasonlítom Európa és az USA 

klíringrendszereit, felvázolom a legfőbb különbségeket működésük terén. Bemutatom az 

európai pénzügyi infrastruktúra fejlődésének főbb irányvonalait és a decentralizált 

elszámolási rendszerek működését, a blockchain-technológia alkalmazásának területeit.  

  



Az értekezés legfőbb tudományos kérdései és hipotézisei 

1) A klíringházak fejlődését nagyban meghatározta az angolszász hagyomány, de az 

azonos gyökereken elindult fejlődés másfajta elszámolóházi kooperációt kíván meg az 

európai kontinens területileg viszonylag kis országaiban és más együttműködést a több 

időzónát felölelő, kiterjedt nemzetállamok esetében (pl.: USA, Orosz Föderáció). A 

fejlett pénzügyi központok klíringházai elsősorban globális, de legalább 

transznacionális elszámolóházak, s a technológiai újítások terén úttörő szerepet 

vállalnak.  

2) A technológiai váltások a klíringházakat is folyamatos fejlesztésekre kényszerítik. Bár 

a szereplők pozitív várakozással tekintettek a TARGET2 Securities (röviden T2S) 

megjelenésére, de a rendszer nem hoz jelentős technológiai újítást (hiszen részben már 

meglévő infrastruktúrát és üzenetszabványt használ). A TARGET2 Securities bizonyos 

szempontból mégis új alapokra helyezi az európai értékpapír elszámolást, s újításai 

jelentősen lecsökkentik az értékpapírok „utazási idejét”. A központosított értékpapír-

elszámolás egyszerűsíti az elszámolás folyamatát és csökkenti a tranzakciós 

költségeket.  

3) Az USA és London vezető pénzügyi szerepe megkérdőjelezhetetlen, de a kínai 

jüanklíring elterjedése veszélyeztetheti a két pénzügyi nagyhatalom pozícióját. Az 

Oroszország–Kína tengely létrejötte a pénzforgalom lebonyolításában 

súlyponteltolódást eredményezhet és felülírhatja a pénzügyi központok korábbi 

rangsorát.   

4) A szigorodó és gyorsan változó jogszabályok – a klíringházi garanciarendszer fejlődése 

– alternatív megoldások felé sodorják a piac szereplőit. A kockázatkezelés változásai, a 

biztosítékok, a garanciaelemekhez kapcsolódó előírások szigorítása erőteljes szűrőként 

működik, kedvező helyzetbe hozva ezzel a Bitcoin (a továbbiakban BTC) – vagy 

másképpen blokklánc-technológián alapuló fizetési- és elszámolási rendszereket. 

5) A kriptodevizák többet nyújtanak, mint a hagyományos devizák, a semlegesség, a 

diszkriminációmentesség és a mobil elérhetőség az elterjedésük kulcstényezői. A 

krpitodevizák egyik legnagyobb korlátja, hogy az internethozzáférés és a mobil 

eszközök használata nem általánosan elterjedt az idősebb népesség körében és az 

elmaradottabb régiókban, s ez komolyan gátolja elterjedésüket, széleskörű 

használatukat. A másik komoly probléma pedig a digitális analfabétizmus, amelynek 

mértéke hazánkban is igen nagy. 



6) A digitális pénzek és a decentralizált elszámolási rendszerek térhódítása alapjaiban 

változtatja meg az erőviszonyokat a pénz- és tőkepiacokon. A blokklánc-technológia 

forradalmasíthatja a banki működést, a pénzügyi folyamatokat, de a technológiai váltás 

lassúsága miatt – a FinTech cégek és pénzintézetek közreműködésével – új intézményi 

formák jelennek meg, a neo- és challenger bankok.   

7) A nemzeti bankok még az „útkeresés” (tájékozódás) fázisában vannak, nem 

egyértelmű, hogyan fognak viszonyulni a kriptodevizákhoz. A central bank 

cryptocurrencyk (központi bank által kibocsátott kriptodevizák) bevezetésének 

lehetősége korlátozhatja a független1 kriptodevizák forgalmazását és kereskedelmét. 

I. A disszertáció elméleti megalapozása 

I.1. A témaválasztás oka és a téma aktualitása 

17 éve dolgozom a pénzügyi szférában, és úgy gondolom, hogy eddig nem kapott elég 

nagy figyelmet a klíringházak gazdaságban betöltött szerepe. Ennek ékes bizonyítéka, 

hogy a témában igen kevés szakkönyv és különösen kisszámú hazai szakirodalom lelhető 

fel. Alig akad hazai szakíró, aki a fizetésforgalom jelenéről és jövőjéről publikálna, a 

tudományos közlemények száma meglehetősen alacsony e tárgyban. 

Egy befektetési alapkezelő pénzügyi elszámolásokért felelős vezetőjeként fontosnak 

tartom, hogy naprakész ismereteim legyenek a pénz- és értékpapír-elszámolás működéséről 

és a technológiai változásokról. Az Euró bevezetését követően a pénzügyi infrastruktúra 

rohamos fejlődésen és egységesedésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Ennek 

következtében a pénzügyi szolgáltatók is számos fejlesztésre kényszerültek. Fontos, hogy 

az elméleti ismereteken túl gyakorlati haszna is legyen disszertációmnak. A 

klíringrendszerek szakértő ismerete segítheti a likviditáskezelés hatékonyságát, a 

tranzakciók gyorsabb lebonyolítását, ezzel járulva hozzá a pénzügyi szolgáltatók hatékony 

(jelenleginél hatékonyabb) működéséhez. 

A pénzügyi elszámolások hátterében zajló folyamatok mindaddig nem kapnak publicitást, 

míg valamilyen zavar vagy visszaélés nem történik a piacon. Ekkor kerül csak előtérbe a 

lebonyolítást szolgáló infrastruktúra és technológia, amely biztosítja a zavartalan 

klíringszolgáltatásokat.  

                                                           
1 Független: központi kibocsátó nélküli, ország-, nemzet-, intézmény-semleges 



Meglátásom szerint elérkezett az ideje a klíring jelenségkörének, pénzügyi jelentőségének 

tudományos igényű feltárására, hazai és nemzetközi számvetés készítésére. Szükség van a 

történeti áttekintésen túl a technológiaváltások bemutatására, komparatív ország- és vagy 

régióelemzésekre, a nemzetközi gyakorlatok elemző bemutatására és egy kis jövőbe 

tekintésre. Dolgozatom a klíring jelenségkörét szerteágazóan vizsgálja. A téma 

feldolgozása feltételezi a fizetési- és elszámolás-forgalom alapfogalmainak ismeretét az 

első klíringházak megjelenésétől a kriptopénzek bevezetéséig. Az I. sz. mellékletben 

megadom a klíringházi szakterminológiában általánosan használt rövidítéseket és röviden 

ismertetem jelentésüket, valamint listázom az értekezésben említett nemzetközi 

szervezeteket és a legfőbb fiztetési rendszereket. 

I. 2. A téma lehatárolása 

Értekezésemben elsősorban a retail (kisösszegű, nagytömegű átutalási rendszerek) és 

RTGS-elszámolási rendszerekre (nagyösszegű, azonnali fizetési rendszerek) fókuszálok. A 

központi értéktárak működését és szerepét teszem részletes elemzés tárgyává. A nemzeti 

keretek közötti fizetési elszámolásokon túlmenően cross-border ügyleteket, valamint 

nemzeti és nemzetközi order-routing platformokat is vizsgálok. 

A dolgozat terjedelmi korlátai miatt a bankkártyás elszámolásokat csak érintőlegesen 

mutatom be. Összehasonlításra nem nagyon van lehetőség, hiszen Európában nincs 

bankkártyakibocsátó társaság, Kína bankkártyarendszeréről pedig nem áll rendelkezésre 

megfelelő (értsd hiteles) forrás. 

Nem térek ki továbbá a világot átszövő levelezőbanki szolgáltatások szerepére, tehát a 

SWIFT-rendszerről is csak érintőlegesen ejtek szót. Tanulmányomban Európára és 

hazánkra koncentrálok, összehasonlítva a tengerentúli fizetési rendszereket kontinensünk 

elszámolóházaival. A disszertációnak nem célja minden európai ország fizetési 

rendszerének ismertetése, az élenjárókra, az egzotikus megoldásokra, a T2S-ből 

kimaradókra és a legfejlettebb régiókra koncentrálok. 

A decentralizált fizetési rendszerek és a kriptodevizák vizsgálatakor a felhasználói 

igényeket és a technológiai újítás mibenlétét igyekszem megvilágítani. Keresem a 

kriptodevizák népszerűségének okát, feltárva speciális tulajdonságaikat. 

 



I.3. A téma releváns hazai és nemzetközi irodalmai 

Kutatómunkám során elsősorban banktörténeti munkákra, a pénzügytan alapirodalmaira 

támaszkodhatok. A téma történeti szempontú áttekintéséhez olyan hazai szerzők kötetei 

adnak fogódzót, mint Körmendy János (1939), Botos János (1994), Barta Lajos (2003), 

Lámfalussy Sándor (2008).  

A dolgozat mind az elszámolásforgalom elmélete, mind gyakorlata tekintetében épít olyan 

mértékadó nemzetközi szerzők szakkönyveire, monográfiáira, mint Jerome Thralls (1916), 

Masashi Nakajima (2011), Bruce J. Summers (2012), Carol C. Benson and Scott 

Loftesness (2013), David Loader (2014). 

A források között előkelő helyet foglalnak el a klíringházi leiratok, az egyes 

klíringrendszerek technikai leírásai. Megkerülhetetlenek a nemzeti bankok fizetési 

rendszerekről szóló jelentései és publikációi, valamint a Bank for International Settlement 

és az Európai Központi Bank kiadványai: Blue Book2, Red Book3 és különböző státusz 

riportok. 

Ezen túlmenően forrásként szolgálnak még az Európai Központi Bank jelentései a 

TARGET-ról, a TARGET2-ről, a TARGET2 Securities-ről. Felhasználom hazánk egyetlen 

elszámolóházának és értéktárának, a KELER4-nek az elszámolóházi leiratait, 

rendszerleírásait és tájékoztatóit. Vizsgálom a legnagyobb európai elszámolóházak és order 

routing platformok működési dokumentumait (Clearstream Bank, Euroclear, Vestima+, 

Fundsettle, VocaLink, Calastone stb.). 

Fenti forrásokat kiegészítem a Bankszövetség és az MNB kiadványaival, a fizetési 

rendszerről szóló jelentéseivel. Tanulmányozom a Federal Reserve Bank, az American 

Bankers Association5 és a Budapesti Értéktőzsde publikációit. 

A blokklánc-technológia és a kriptodevizák vizsgálatkor az internetes forrásokat veszem 

igénybe, hiszen a kriptopénzek világa elválaszthatatlan az online tértől. A cryptocurrencyk 

demo verzióit is tesztelem, hogy első kézből szerezzek információt működésükről.  

                                                           
2 Európai Központi Bank által kiadott, a tagországok fő fizetési- és értékpapírelszámolási-rendszereinek 
átfogó leírása.  
3 2009-ben a Committee on Payments and Market Infrastructures 24 tagországának fizetési rendszeréről 
szóló jelentés. Az első kötet tartalmazza Ausztrália, Brazília, Kanada, India, Dél-Korea, Mexikó, 
Oroszország, Szingapúr, Svédország és Svájc fizetési rendszerének ismertetését. A második, 2011-ben 
kiadott kötetben Belgium, Kína, Franciaország, Németország, Hong Kong SAR, Olaszország, Japán, 
Hollandia, Szaúd-Arábia, Dél-Afrika, Törökország, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok fizetési 
rendszerei szerepelnek. 
4 Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (mára KELER Központi Értéktár Zrt. és KELER KSZF Központi 
Szerződő Fél Zrt.) 
5 ABA, https://www.aba.com/About/Pages/140-anniversary.aspx (letöltve: 2018.11.26.) 



I.4. Néhány szó az alkalmazott módszerről 

Az értekezés elsődleges módszere a forráskutatás és irodalomelemzés. Szükséges ez a 

terminológiai alapok lefektetéséhez, majd a pénzügyi elszámolásforgalom gyakorlatának 

rendszerezéséhez. Mindenekelőtt az utóbbi néhány évben – főként, ha nem szinte kizárólag 

angolszász területen − megindult elméleti ismeretalkotás releváns külföldi szakirodalmait 

tekintem át. Az átfogó, rendszerező munkák közül az I.5 fejezetben említett szakkönyveket 

használom kiindulási alapnak (Rambure, Nacamuli 2008; Loader 2014; Nakajima 2011).  

A komparatív elemzés módszerét használom, hogy megállapítsam van-e jelentős 

különbség Európa és az észak-amerikai kontinens klíringházainak működésében, 

fejlettségében, struktúrájában. Összegyűjtöm (rendszerezem) a klíringházak feldolgozási 

mechanizmusait (batch, real-time, nettó, bruttó, meghatározott időpontban történő 

elszámolás, napvégi vagy folyamatos elszámolás etc.). 

Az egyes országok elemzésekor vizsgálom a pénzügyi infrastruktúra fejlettségét, a 

bevezetett vagy sajátként létrehozott (nemzeti) fizetési- és elszámolási rendszereket, a 

használt fizetési módok gyakoriságát. A pénzügyi infrastruktúra fejlettségét meghatározó 

olyan tényezőket tartok szem előtt, mint a klíringházak által alkalmazott technológia 

(papíralapú megbízásoktól a virtuális fizetőeszközökig bezárólag). 

A fizetések és elszámolások tekintetében vizsgálom a payment lag6 nagyságát, vagyis a 

megbízások és a teljesítések között eltelt időt. (Azonnali-e például az azonnali 

elszámolás?) 

Oroszország és Kína fizetési forgalomban játszott szerepét, súlyát a GFCI-index7 és BIS 

által publikált elsődleges statisztikai adatok másodelemzésével próbálom meghatározni. 

Kiegészítő módszerem a sajtófigyelés, hiszen a napi pénzügypolitikai döntések jelentős 

kihatással lehetnek (vannak!) az elszámolóházak működésére (pl. Oroszország új fizetési 

rendszert indított, s erről elsődleges információk a sajtóban láttak napvilágot.) Legalább 

ilyen fontos a jogszabályfigyelés, amely a szektor működési kereteit folyamatosan 

újraszabja. (Lásd megint csak Oroszországot, amely saját virtuális deviza létrehozása 

mellett épp betiltani készül a virtuális pénzek használatát.8 Éppígy említhető azonban Kína, 

Vietnam, Svédország stb., ahol a Bitcoin használatát jogszabály tiltja.)  

                                                           
6 A pénzügyi piacokon a kötelezettség tényleges befizetése és a szerződéskötés között eltelt időt, a 
kereskedelemben a megrendelés és a szállítás között eltelt időt, klíring esetén pedig a megbízásadástól az 
elszámolásig eltelt időt értjük alatta.  http://www.investorwords.com/7370/lag.html (letöltve: 2017.08.18.) 
7 Global Financial Centres Index, az Indexet 2007-ben tette közzé először az Z/Yen Group 
8 https://sg.hu/cikkek/119316/sajat-virtualis-devizat-vezethet-be-oroszorszag (letöltve: 2016. 05.29.) 



Fentieken túl vizsgálom a blokklánc alapú elszámolás térhódításának és a neo- és 

challenger bankok megjelenésének okait, amelyhez – egyéb forrás hiányában – elsősorban 

internetes forrásokat használok. 

I.5. A téma diszciplináris beágyazottsága 

Értekezésem a közgazdaságtudomány területén kíván lépéseket tenni a tudományos 

megismerés irányába. A téma elsődlegesen pénzügytan kötődésű, középpontjában a pénz 

útja, az elszámolási mechanizmusok, azok szabályozása és gyakorlata áll. Míg azonban a 

pénz kialakulása, története (Jaksity, 2003, Gyöngyössy, 2006) részletes kifejtések tárgya, 

főként a pénzügyi válságok (Kovács, 2006), pénzügyi reformok állnak a szakírók 

műveinek középpontjában, a mögöttes infrastruktúra korokon átívelő bemutatása, elemzése 

rendre elmarad. 

Értekezésemben a pénzmozgások elszámolási mechanizmusai képezik a vizsgálat tárgyát, 

de nem informatikai oldalról, hanem a felhasználók, rendszerrésztvevők (payment service 

user vagy röviden PSU) oldaláról. Nem informatikus, programozói szemmel vizsgálom 

tehát a fizetési és elszámolási rendszereket, hanem a bankárok, pénzügyi szolgáltató cégek, 

back office személyzet (vagyis az elszámolásokért felelős személyek) és a likviditáskezelés 

aspektusából. Az informatika, mint tudományterület, néhány alapfogalmát ennek ellenére a 

technológiai alapok felvázolásánál a disszertációban használom. 

A jog területére átlépve néhány szabályozási kérdést vizsgálok, mely jelentősen 

befolyásolta a klíringrendszerek fejlődését. Tárgyalok ezen felül néhány olyan napjainkban 

zajló technológiai innovációt, amely szabályozási anomáliákat rejt. (Például a Bitcoin 

technológiához kapcsolódó aggályok, lehetőségek és tiltások.) 

A téma terminológiai alapjai kissé bizonytalanok, az európai és amerikai szóhasználat 

sokszor nem teljesen egyértelmű. Bizonyos kifejezéseket természetszerűleg használnak a 

szerzők, de nem magyarázzák meg részletesen. Ezért igyekszem magam is definiálni az 

alkalmazott fogalmakat. 

I.6. A dolgozat várható eredményei 

Remélem leíró jellegű, a tudományos megismerést segítő információkat tár fel kutatásom, 

amely segítheti a pénzügytan-oktatást és a pénzintézeti képzést. Szándékom szerint 

azonban haszonnal forgathatják disszertációmat mindazok a gyakorlati szakemberek, akik 



a pénzügyi elszámolások valamely fázisába kapcsolódnak be mindennapi munkavégzésük 

során. 

A dolgozat az elszámolóházak fejlődésének felvázolásán túl, megkísérli megragadni az 

egyes fizetési rendszerek előnyeit és hátrányait. A disszertáció igyekszik átfogó képet adni 

a ma létező legfejlettebb elszámolási rendszerekről, a klíringházi technológia fejlődésének 

legfőbb állomásairól. A pénzügyi infrastruktúra változását a klíringházi tevékenységeken 

keresztül mutatom be, rávilágítva a likviditás menedzselés legfontosabb kérdéseire. A 

dolgozat bemutatja a vezető pénzügyi központok klíringházainak legfőbb erősségeit és 

versenyelőnyeit, részvételüket a nemzetközi pénz- és értékpapír-forgalomban.  

Bemutatom továbbá a centralizált és decentralizált fizetési rendszerek előnyeit és 

hátrányait a Bitcoin technológia rohamos térhódítását. 

II. Klíringtörténet (történeti áttekintés) 

A klíringházak funkciója és termékpalettája az elmúlt évtizedekben jelentősen 

kiszélesedett, a hagyományos pénz- és értékpapír-kereskedelem lebonyolításán túl mára az 

energiapiac és a „voluntary market”9 ügyleteinek elszámolására is kiterjed. Az 

forgalmazott/elszámolt instrumentumok körének növekedése mellett a technológia 

fejlődése is jelentősen hatott az elszámolóházak életére. Az alábbi fejezetben ezt az utóbbi 

években robbanásszerűen bekövetkezett fejlődést szeretném feltérképezni, kiragadva a 

legjelentősebb változásokat a „sétáló bankárok” korától napjainkig. 

II.1. A klíringházak fejlődésének gyökerei 

A 17-18. században London szerte gyakorlatilag az utcán zajlott a pénzügyi elszámolások 

jelentős része. Egy klíringház létrehozásának ötlete véletlenül merült fel a 17. század 70-es 

éveiben. A Londoni City szívében „sétáló bankárokat” alkalmaztak, akik banktól bankig 

jártak, hogy összegyűjtsék a pénzt és a csekkeket. Két fickó, aki a City két végén lévő 

bankot képviselte naponta egy a város közepén lévő kávézóban találkozott a csere 

lebonyolításhoz. A találkozók nap-nap után követték egymást, s ennek hamarosan híre 

ment. A többi bankár is követendő példának találta ezt, s megegyeztek, hogy naponta 

ugyanabban az időben találkoznak ők is. Hamarosan a bankárok külön termet béreltek. A 

                                                           
9 A globális szénpiacon túl magában foglalja a Kibocsátási jogok piacát, az Önkéntes széndioxid-piac 
ügyleteit is, azaz a Kyoto Protocol szerinti önkéntes kibocsátás csökkentéshez kapcsolódó üvegházgázok 
elszámolását. 
 



hibák elkerülésére és az adminisztráció lebonyolítására külön embert vettek fel, így 

született meg a London Clearing House, az első hivatalos elszámolóház a Lombard 

Streeten 1775-ben a Londoni City szívében. (Thralls, 1916, 1-2)  

New York Clearing House-t 1853-ban londoni mintára hozták létre, s ezt számos más 

elszámolóház követte Amerika szerte (Pittsburgh, Philadelphia, Chicago, Boston). 

Ekkoriban a klíring és elszámolás papíralapon történt, és az elszámolásokat, fizetési 

értesítőket itt is „sétáló” bankárok továbbították a bankok és kíringházak felé. Ekkor 

kétféle klíringház működött, önkéntes és bejegyzett.  

Az USA-ban az első, nagytömegű tranzakció lebonyolítását végző, open-loop system a 

Check Clearing Houses volt (1800-as években), s ma is az egyik legjelentősebb fizetési 

ágazat a csekkelszámolás. Az open-loop rendszerek előnye, hogy közvetítőn (bankon, 

elszámolóházon keresztül) korlátlan számú felhasználó csatlakozhat a rendszerhez, a 

terjeszkedés gyorsan megtörténhet. Az USA-ban a csekkforgalom ma széleskörű, bár az 

elektronikus fizetés és a mobilfizetés fokozatosan háttérbe szorítja. A „hub and spoke” 

rendszerek mellett ugyanakkor megjelentek az általában privát tulajdonban lévő „closed-

loop” rendszerek, amelyekben az operátoré a főszerep. Ezekben a fizetési rendszerekben 

nincs központi egység, amely a fizetések teljesítését intézi, operátor látja el a fizetések 

koordinációját, jóváhagyását.    

A closed-loop system előnye az egyszerűség, ugyanis ez a szisztéma nem igényel 

közvetítőt. Hátránya azonban, hogy ebben a rendszerben nehezebb növekedést, bővülést 

elérni. Ebbe a sémába illeszkedik az American Express és a Discover System és a 

Proprietary Card System. Closed-loop modellben működnek bizonyos cégek direkt fizetési 

rendszerei pl.: a Sears hitelkártyája. (US Payment, loc 181) 

II.2. A postatakarékpénztári rendszer virágzása 

A 1860-as évektől kezdve Európa országai hasonló utat jártak be a pénzügyi infrastruktúra 

fejlesztése terén. A kontinens országaiban sorra kezdték megvetni lábukat a pénzügyi 

piacokon a postatakarékpénztárak. A fizetési forgalom, a pénz- és értékpapír-elszámolás 

tekintetében fontos intézményi struktúra jött létre, amely a kontinens egészét lefedte a 

posta széles hálózatának segítségével. Az egyes országokban működő takarékközvetítő 

hálózatok sok közös vonást mutatnak. Szinte kivétel nélkül mindenhol igyekeztek bevonni 

a postákat a takarékközvetítő hálózatba, hiszen a postahálózat fejlett volt, s szinte 

mindenhová elért.  



A cél minden országban az volt, hogy minél szélesebb réteg számára biztosítsák a 

takarékoskodás lehetőségét, s megfelelő mennyiségű forrást biztosítsanak a gazdaság 

szereplői számára. Ez igen széles termékskálával és szolgáltatási körrel párosult. (Kriskó, 

2013) 

A postatakarékpénztárak ügyletköreit a II. számú melléklet tartalmazza.  

Ha jól megnézzük, a klasszikus kereskedelmi banki szolgáltatásokon túl sok minden más 

tevékenységet is felvállaltak a postatakarékpénztárak. Tették mindezt szakosított 

intézmények hiányában vagy azok mellett, versenytársként. 

A jogharmonizációra törekvés mindig jelen volt a nemzetközi pénzügyi piacon, ennek 

korai megnyilvánulásai az államok közötti csekkforgalmi egyezmények. A csekk 

hazájának Angliát tekinti a szakirodalom, de törvényileg először Franciaországban 

szabályozták 1865-ben, majd Belgiumban 1873-ban. A többi ország általában a 

kereskedelmi törvények keretein belül szabályozta csekkforgalmát, Spanyolország (1886), 

Olaszország (1883), Románia (1887), Portugália (1889). Magyarországon 1908-ban a 

LVIII. törvény rendelkezett róla.   

A gazdasági integráció gyökerei a vámuniók létrejöttéhez nyúlnak vissza, egészen a 19. 

századig. (Hetényi et al. 2000) Az elsők között kötött pénzügyi megállapodást az Osztrák 

Császárság és Liechtenstein 1857-ben a „Bécsi Pénzszerződés” aláírásával. 1865-ben 

Franciaország, Olaszország, Belgium, Svájc és Görögország megalakította a „Latin 

Érmeuniót”. Ennek mintájára a skandináv államok 1875-ben a „Skandináv 

Pénzszövetséget” hívták életre. Az első világháború véget vetett ezen szövetségeknek, s 

hosszú időre megállt a nemzetközi pénzügyi együttműködés fejlődése. 

1906-ban a Közép-európai Közgazdasági Egyesületek bécsi konferenciáján már felmerült 

az állami csekk- és giroforgalmi intézmények közötti kapcsolatépítés gondolata, de a 

felvetést nem követte konkrét cselekvési terv. A legfőbb ok, amiért ez a gondolat 

megmaradt a felvetés szintjén, hogy csak Ausztriában, Magyarországon és Svájcban 

működött megfelelő intézményi háttér.  

1909-ben Berlinben magyar, osztrák, német és svájci postatakarékpénztári részvétellel 

kölcsönös átutalás forgalmi rendszer létrehozására tettek javaslatot. A rendszerhez alig egy 

évvel később Belgium is csatlakozott, s ezzel 180 000 számlatulajdonos számára vált 

lehetővé, hogy egymás számlájára utaljanak. (Körmendy, 1939)  

A Magyar GIRO és Pénztáregylet alakuló közgyűlésére 1893. december 10-én került sor, s 

természetesen osztrák mintára tervezték meg a szervezet működését. (Feber-Nagy, 1990) A 



GIRO alapításában a főváros legnagyobb pénzintézetei vettek részt, amelyek a GIRO 

működését nonprofit alapon képzelték el.  

A klíringházak elsődleges célja ma sem a nyereségtermelés,10 hanem a pénzügyi 

tranzakciók zavartalan lebonyolítása. 1923-ban a tőzsdei elszámolásban résztvevő feleknek 

kötelezővé tették a giro-számla nyitását, ezzel is elősegítve a fizetések folyamatosságát és 

időbeli teljesítését, gördülékenyebbé téve a tőzsdei kereskedelmet.   

III. Technikai fejlődés 

III.1. A fejlődés bölcsője, London és New York 

Korábban említettük, hogy a londoni sétáló bankárok nyomán jött létre az első 

elszámolóház, amely kezdetben egy bérelt termet jelentett a város szívében. Ezt az ötletet 

számos helyen követésre méltónak találták, így hamarosan a bankárok Európa szerte külön 

helyiséget béreltek, hogy zavartalanul bonyolítsák le üzleteiket.  (Thralls, 1916, 1-2)  

Az elszámolási hibák elkerülésére és külön nyilvántartás vezetésére felbéreltek egy embert, 

aki figyelemmel kísérte az üzleteket. Így született meg a London Clearing House, amely 

talán a legnagyobb elszámolóház volt akkoriban. A klíringház ötlete Amerika szerte is 

hamar elterjedt, s 1853-ban megalapították a New York Clearing Hous-t. New York után 

elszámolóházat működtetett Boston, Pittsburg, Philadelphia és Chichago is, hogy csak a 

nagyobbakat említsük.  

Ekkoriban még bejegyezett és önkéntes formában is működtek elszámolási helyek, bár 

sokan úgy gondolták, nem az elszámolóház jelenti a megoldást, hanem a jogi szabályozás 

erősítése. (Thralls, 1916, 3) Természetesen ekkor még papíralapon működtek az 

elszámolások, a csekkek és váltók továbbítása számos kihívást tartogatott, s ez a 

tranzakciók időbeliségére is hatott. Az általános elszámolást a City Department végezte, és 

ez a részleg adta ki az ügyfélkódokat (időrendben sorszámozták a csatlakozó elszámoló 

partnereket). A kódok alatt vezették a pénzintézet elszámolásait, amelyet aláírással és 

gumibélyegzővel hitelesítettek. A City Department szortírozta az ügyleteket, a teljesült 

elszámolásokat szintén bélyegzővel és aláírással látták el. A tagok forgalmukról kivonatot 

kaptak, de a blanketták kialakítása még nem volt egységes, elszámolóházanként változott.  

Az elszámolás nem volt más, mint a bankárok őrült rohanása a klíringházba, ahol sorba 

rendezve, egymással párhuzamosan asztalok álltak számsorrendben. Ma a brókercégek 

                                                           
10 Kivételt képeznek ez alól a bankkártya elszámolási rendszerek. 



tőzsdetermei (dealing room) vannak hasonlóan kialakítva. Amikor minden bankár 

megérkezett és letette megbízási csomagját, kezdődhetett az elszámolás.  

Az elszámolás határideje ekkor délután két óra volt, a bankárok megkapták az 

igazolásaikat, amelyekkel visszamentek a bankba. A bank a kapott „certificate”11 alapján 

elvégezte a számlaterheléseket és jóváírásokat. A rablás kockázatát jelentősen 

csökkentette, hogy a bankárok nem pénzzel, csak igazolásokkal sétáltak város szerte. 

A hibás elszámolásokat bírsággal szankcionálták és kötelezettségszegés esetén is díjat 

szabtak ki a bankárokra. A bírság összege a vétség súlyától függően 10 centtől 5 dollárig 

mozgott. Az elszámolóház ezen kívül hiteligazolásokat adott ki szigorú határidőkkel. A 

kisbankok nem vettek részt az elszámolóházon keresztüli elszámolásban, saját hatáskörben 

bilaterális megállapodások keretében számoltak el partnereikkel.  

A fejlődés újabb lépcsőfoka az USA-ban a Country Clearing House létrehozása volt, 

amelynek célja a csekkforgalmazásból eredő költségek csökkentése volt, a fizikai 

mozgatás és klíring gyorsítása mellett kiemelt szerep jutott az intézménynek a 

levelezőbanki rendszer kiépítésében. A tagjai kártyákon továbbították egymásnak az 

elszámoláshoz szükséges bankadatokat, számlaszámokat, azonosítókat, címeket, 

tisztségviselők adatait. Jelentősen megkönnyítve az adminisztrációt és az elszámolások 

pontosságát. A klíringház a bizonylatokról ekkor indigóval készített másolatot, a hitelesítés 

minden esetben bélyegzővel és aláírással történt. A klíringházi tagok havonta az 

elszámolás volumene után fizettek díjat az elszámolóháznak. Ez ma is hasonló elven 

működik. A fejlődés gyorsaságát mutatja, hogy 1905-ben 233 klíringház működött az 

USA-ban. (Thralls, 1916, 40-41)   

Az elszámolások fejlődésének jelentős állomása volt az 1950- es évek végén a 60-as évek 

elején a MICR-rendszer bevezetése (Magnetic Ink Character Recognition – mágnestinta- 

karakterfelismerés). A MICR-vonalból azonosítható a dokumentum típusa (csekk, 

utalvány), megtalálható benne még a bankkód, a bankszámlaszám, a csekkszám, az 

ellenőrzőösszeg és egy ellenőrzőszám/azonosító. A rendszer lehetővé teszi közvetlenül az 

adatfeldolgozó rendszerbe történő beolvasását, ezzel megindult az automatizáció a csekk 

és utalvány feldolgozásban. Más technológiákkal ellentétben ezen karakterek az ember 

által is olvasható formában vannak. (A tinta általában vasoxidot tartalmaz. Az olvasási hiba 

aránya 1% alatti.) (https:// wikipedia.org) 

                                                           
11 igazolás,bizonylat 



A korai klíringházak elszámolásait a designated-time net settlement jellemezte, azaz 

naponta megadott időben történt a klíring és nettó módon a pénzügyi elszámolás. 

A computerizáció megindulása az 1960-as évekre tehető, a General Electric ekkor kezdte 

el a pénzintézetek számára forgalmazni az Electronic Recording Method of Accounting 

rendszert. Az ERMA a Stanford University fejlesztési projektjének eredményeként 1959-

ben született meg, s elsőként a Bank of America (a továbbiakban BoA) kezdte használni 

még ebben az esztendőben. A 32 gépből álló géppark segítségével megelőzve 

versenytársait, a BoA 1970-re a világ vezető pénzintézetévé vált.12   

III. 2. Automata Klíringházak 

Az 1970-es években a belföldi fizetési forgalomban a bilaterális megállapodásokat 

fokozatosan kezdték felváltani az Automated Clearing Hous-on (ACH) keresztüli 

elszámolások. Ezzel kialakult a multilaterális elszámolás a felek között. Nagy előrelépést 

és jelentős gyorsulást jelentett a csekkelszámolás terén, hogy az 1980-1990-es években a 

csekkszortírozó rendszerekhez kamerát rögzítettek, amely a csekk képét is rögzítette. Célja 

a költségek csökkentése volt. Innentől kezdve már csak a csekk képét cserélték ki 

egymással a felek az elszámolás során. Ekkor még mindig gondot okozott a csekkek 

szállítása és hosszútávú tárolása (a képi scannelés ekkor még nem volt egyenértékű a 

papíralapú csekkel, ezt csak a 2004-es 21-es törvény oldotta meg). (US Payment, Loc 619-

632) A bankok tömegesen a „check image clearing”-et 2007-ben  

kezdték implementálni, de 2010-re a Federal Reserve adatai alapján a csekk-klíring 99%-a 

már ily módon történt. Az ACH-k és a mobilfizetés fejlődésével azonban a csekkforgalom 

folyamatosan csökken, az Y és X generáció már a debit kártyát és mobiltárcákat, valamint 

az online fizetést részesíti előnyben. Az 1946 után születettek a bankfiókok szolgáltatásait 

is kevésbé veszik igénybe, elsősorban online vásárlás és az online megoldások keresése 

jellemzi őket.  

III.3. Bankkártyák és a POS fizetés 

Az azonnali fizetés és a kényelem igénye hívta életre a ma is igen népszerű bankkártyákat. 

A bankkártyák megjelenése az Egyesült Államokban az 1950-es 60-as évekre tehető. A 

bankkártyák közös jellemzője a szabványos méret és a plasztik alapanyag, valamint a 

mágnes csík vagy chip. Az 1950-es években terjedtek el a Diners Club, illetve az American 

                                                           
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Recording_Machine,_Accounting (letöltve: 2018.11.26.) 



Express charge card-jai, amelyeket mára számtalan vállalkozás követett. Ezek a closed-

loop fizetési rendszerek klasszikus példái, de ide tartozik a Sears által kibocsátott credit 

card is. Az 1970-es években megszülettek az első ATM-kártyák is, amelyek 

csekkszámlához kapcsolódó készpénzfelvételre alkalmas kártyák voltak PIN-kóddal 

ellátva. Ez azért jelentős mérföldkő, mert ekkortól beszélhetünk aláírás nélküli 

készpénzfelvételről. (Benson-Loftesness 2013.) Az ATM hálózat az 1980-as években vált 

igazán széleskörben elérhetővé Amerika szerte.  

A bankkártyák megjelenése a bankok számára is könnyebbséget jelentett, jelentősen 

csökkentek operációs költségeik és immár a pénztári forgalom is jelentősen kevesebb 

erőforrásukat emésztette fel. Nem véletlen, hogy a technológiai újítások legnagyobb 

támogatója a bankszféra és a pénzügyi intézmények, hiszen közvetlenül ők a legnagyobb 

haszonélvezői is a fejlődő rendszereknek. A kockázatok csökkennek, az elszámolások 

volumene folyamatosan nő, a tranzakciók átfutási ideje ezzel párhuzamosan folyamatosan 

csökken. A bankkártyás ügyletek döntő hányada ún. end of the day elszámolás szerint 

működik. Az üzenetek továbbítása és az authentikáció napközben folyamatosan zajlik, de a 

kiegyenlítés és a végső terhelés nap végén történik meg. A bankok a tranzakciók 

elszámolásig általában zárolják a felhasznált összeget az ügyfelek számláiról.  

Az open-loop fizetési rendszerek közé sorolhatóak a bankok által kibocsátott kártyák, a 

prepaid kártyák13 és a network-branded kártyák14, amelyek fő jellemzője, hogy a 

rendszerhez közvetítőn (bankon) keresztül korlátlan számú felhasználó csatlakozhat. A 

closed-loop rendszerek másik tipikus példája a gift-card15 vagy loyalty-card16, amely 

kizárólag az adott áruház vagy üzlet vásárlói számára elérhetőek. Mára minden nagyobb 

áruházlánc szolgáltatásai között megtalálható. A closed-loop rendszerek hátránya, hogy a 

terjeszkedés itt lassabb és a kártyák használata is korlátozott.  

A bankkártyák megjelenésével párhuzamosan folyamatosan fejlődött a Point of Sale (POS) 

fizetések rendszere is. A kártyaolvasó terminálok használata igen hamar elterjedt, 

kezdetben aláírással, később PIN-kóddal váltak a fizetések hitelessé. Mára érintés nélkül is 

fizethetünk, az NFC-technológia segítségével a bankkártyánk mellett már mobil 

telefonunkat is gond nélkül használhatjuk. A kényelem és gyorsaság jegyében 2013-ban 

úgynevezett web credit szolgáltatás is bevezetésre került az Egyesült Államokban, amely 

azonnali webes jóváírást tesz lehetővé a partner számára.  

                                                           
13 Előre meghatározott összeggel feltölthető kártya, akár külön bankszámla nélkül.  
14 Valamely üzletlánchoz, üzletcsoporthoz kötődő pontgyűjtésre és/vagy fizetésre is alkalmas kártyák.  
15 Előre megvásárolt ajándékkártya, amely lehet bemutatóra vagy névreszóló. 
16 Hűségkártyák, marketing célból kibocsátott pontgyűjtő kártyák. 



A nemzetközi elszámolások tekintetében jelentős lépés volt a FED Global elszámolási 

rendszer életre hívása az USA-ban. Ez a fizetési rendszer cross-border tranzakciók 

lebonyolítását teszi lehetővé más államokba irányuló nyugdíjkifizetések esetében. A 

fizetési célországok elsősorban Kanada és az Egyesült Királyság. A tranzakciókat az ACH 

bonyolítja le, a fizetések mechanizmusa megegyezik a belföldi fizetésekkel. A rendszer 

előnye az olcsóság és a szabványosított forma, 2009 óta külön tranzakciótípus biztosítja a 

FED Global nyugdíjfizetések elszámolását (International ACH Transaction). 

(www.frbservices.org) 

III.4. Smartphone Wallet 

Az okostelefonok világában hamar megjelent a „mobil pénztárca” alkalmazás, amely 

számos előnyt nyújt(hat) a hagyományos bankkártyás fizetéssel szemben. A mobil tárcás 

fizetés alapvetően biztonságos, hiszen a telefon tulajdonosának azonosítása egyértelmű. A 

mobil tárca előnye, hogy fizetéskor az elérhető árengedmény alapján rangsorolja a fizetési 

módokat (kártya vagy fizetési hálózat alapján), egyetlen készülékkel elérhetőek a 

bankkártyák, hűségkártyák és kuponok is. A mobil pénztárca egy üres tárca, amelyet a 

PSU tetszőlegesen tölthet fel eszközökkel (bankkártya, hitelkártya, hűségkártya, kuponok). 

Ezzel könnyen elérhetővé és személyre szabottá válnak a fizetés feltételei. (Schropfer, 

2010) 

A QR-kód olvasás vagy a biometrikus azonosító használat is elterjed a fiatalok körében, 

akárcsak a bankkártyás fizetés helyett a mobiltelefon használata (a már említett NFC 

technológia segítségével).  

Ezen szolgáltatások képezik a neo és challenger bankok termékpalettájának hátterét, ezek 

által érhetőek el a felhasználók/ügyfelek számára a szolgáltatások a nap 24 órájában. A 

mobil eszközök biztosítják a fizetések azonnaliságát a likviditás folyamatos menedzselését.   

   III.5. A nemzetközi elszámolások kulcsszereplője, a SWIFT 

A levelezőbanki szolgáltatások alapját a korai klíringházak rakták le. Az elszámolóházak 

nyilvántartást/kartont vezettek tagjaikról, amelyen szerepeltek a legfontosabb elszámolási 

és intézményi adatok, mint a cím, a kapcsolattartó, a tisztségviselők, a hitelesítésre használt 

bélyegző. A kartonokat folyamatosan frissítették és időről időre közreadták a tagjaiknak. 



Ezen adatok segítették és jelentősen meggyorsították a felek közti elszámolást. (Thralls, 

1916, 18) 

A nemzetközi pénz, értékpapír, áru, hitel és egyéb eszközök elszámolása elképzelhetetlen a 

SWIFT-rendszer nélkül.  A Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication (SWIFT) belga székhelyű globális levelezőbanki hálózat, amelyet 

1973-ban alapítottak Brüsszelben 15 ország 293 bankjának támogatásával. 1977-ben telex 

technológia alkalmazásával kezdte meg éles működését és hamar meghatározó szerephez 

jutott a cross-border elszámolások lebonyolításában. A rendszer máig tartó érdeme a 

szabványosított üzenetformátum alkalmazása, amely napjainkban is a nemzetközi 

elszámolások stabil alapját képzi. Levelezőbanki szabványa a teljes tőke és pénzpiaci 

termékpalettát lefedi. 

A SWIFT szolgáltatásai (üzenet kategóriák/Message Type): 

0- rendszerüzenetek  

1- ügyfélátutalások és csekkek (MT100, MT192) 

2- banki utalások (MT200, MT202) 

3- deviza piaci derivatív ügyletek (MT320) 

4- inkasszó  

5- értékpapír-piaci ügyletek 

6- nemesfém, szindikált ügyletek 

7- akkreditív és garancia (MT960) 

8- utazási csekk 

9- pénzügyi értesítők (MT950, MT999) 

Az üzenetek általános felépítése: címzett, feladó, üzenettípus, prioritás, az üzenet tartalma, 

hitelesítés, ellenőrzőszám.  

Mára a SWIFT mintegy 200 ország 11000 intézményét köti össze hálózatával. Az üzenet 

protokoll az alábbi egységekre bontható: SWIFTNet Realtime, SWIFTNet InterAct Store 

and Forward, SWIFTNet FileAct Realtime, SWIFTNet FileAct Store and Forward és 

SWIFTNet Brows. (www.swift.com) A SWIFT működésére a folyamatos elszámolás 

jellemző, az üzenetek továbbítása üzemidő alatt gyakorlatilag folyamatosan történik. A 

SWIFT közreműködésével a partnerek levelezőbankokon keresztül bonyolíthatják le 

elszámolásiakat nostro- és loro-számlák közbeiktatásával.  



A rendszer hátránya, hogy az üzenetek fogadását és küldését nehéz automatizálni, a kisebb 

szervezetek nem engedhetik meg maguknak a SWIFT-terminál használatát (elsősorban 

anyagi megfontolásból), és még a nagybankok is sok esetben manuálisan küldenek 

üzenetet a partnereknek, s ezek kezelése egyedileg történik (pl.: reklamáció, hibakeresés, 

fedezetlenség). A résztvevő bankok és pénzügyi cégek nyitvatartásától függ az üzenetek 

fogadása és feldolgozása, ez jelentősen növeli a tranzakciók átfutási idejét (nő a payment 

lag), nő a likviditási és principal risk.17 Az elszámolásokat tovább lassíthatják az 

országonként eltérő bankszünnapok és a deviza megbízásokra vonatkozó egyedi előírások, 

pénzmosás elleni küzdelem jegyében hozott intézkedések, ellenőrzések. 

IV. Az elszámolási rendszerek típusai és a termékpaletta 

IV.1. Az elszámolási rendszerek típusai 

Az elszámolás tárgyát tekintve megkülönböztethetünk pénz, csekk, értékpapír, deviza/ 

foreign exchange, bank-related settlement18 rendszereket. A szakirodalom nem tárgyalja 

külön kategóriaként, de itt meg kell említenünk az OTC-derivatívák és Fx ügyletek 

elszámolására szakasodott elszámoló rendszert, a Continus Linked Settlement-et 

(továbbiakban CLS). 

A megbízásadás módját tekintve beszélhetünk papíralapú és elektronikus elszámolási 

rendszerekről. A papíralapú elszámolásokat mára egyre inkább kiszorítja az elektronikus 

megbízásadás, de a csekkelszámolás és a postai pénzközvetítő szolgáltatás még számos 

országban papíralapú (pl. Magyarország, Orosz Föderáció, USA).  

A megbízó felek tekintetében megkülönböztetünk üzleti felek vagy bankok közötti (a 

továbbiakban B2B vagy business to business) és személyek közötti (a továbbiakban person 

to person vagy P2P) elszámolást. A személyek közötti elszámolást nevezik még Account 

to Account (a továbbiakban A2A) vagy „me to me” klíringnek is. Ezen kívül ismerjük még 

a B2P és P2B elszámolást, a fentiekhez hasonlóan a bank to person és person to bank 

fizetés típusát. Ez a leggyakoribb megkülönbözetés az elszámolás-forgalomban, hogy az 

indító, illetve a kedvezményezett intézmény vagy magánszemély, de az amerikai 

szakterminológia további kategóriákba sorolja a feleket az átutalt összeg jogcíme szerint is. 

(lsd. V. 2 Fizetési és elszámolási rendszerek az Egyesült Államokban című fejezetben)  

                                                           
17 Herstatt risk vagy cross currency risk, lásd még 55.o. 
18 Bankhoz kapcsolódó, bankok közötti elszámolási rendszereket (Nakajima, 2011). Az európai 
szakterminológia nem használja ezt megkülönböztetést, nem az elszámoló felek alapján kategorizálja a 
rendszereket.  



A bankon belüli és bankon kívüli átutalásokat a pénzintézetek azonos rendszerben is 

végrehajthatják, de lehetőségük van külön intrabank és interbank rendszer működtetésére 

is. A határonátnyúló ügyletek speciális elszámolásai általában valamely transznacionális 

elszámolóházon keresztül teljesülnek, ezeket cross-border ügyleteknek nevezzük. Tehát a 

teljesítés helye szerint is megkülönböztethetjük a klíringrendszereket.  

A határokon átnyúló fizetések, azaz a levelezőbanki kapcsolatok és a SWIFT-rendszer 

bonyolult kapcsolati hálójára jelen dolgozat nem tér ki.  

A megbízások teljesítésének módját tekintve az alábbi kategóriákat különíthetjük el: 

- Batch vagy kötegelt feldolgozású rendszerek, azaz meghatározott 

időközönként/időpontokban történő elszámolást végző rendszerek. Ide tartoznak 

általában a retail ügyfelek elszámolásait végző zsíró rendszerek. Batch-elszámolás 

esetén egy-két óra vagy akár nap is lehet az elszámolási ciklus, de történhet a 

kiegyenlítés a nap végén is. (Erre remek példa a bankkártyás elszámolások 

menete.) 

- Real Time Gross Settlement/ valós idejű bruttó elszámolási rendszerek (VIBER), 

amelyek a nagyösszegű, azonnali fizetések lebonyolítására szolgálnak. Az 

azonnaliság maximum 1-2 óra időtartamot jelent (ma már inkább csak pár perc), a 

rendszer előnye (és hátránya bűnüldözési szempontból), hogy a fizetések 

véglegesek és visszavonhatatlanok. Online hozzáféréssel pár percen belül már a 

világ másik végén jár a pénz. Előnye, hogy minimalizálja az elszámolási 

kockázatot, hiszen csak a fedezettel bíró tételek teljesülnek, időrendben vagy a 

megbízó által megadott prioritások szerint. Ez az elszámolási mód az 1990-es 

évektől kezdődően vált általánossá a központi bankok gyakorlatában.  Érdemes 

megjegyezni, hogy 0-24/7-es RTGS-rendszer nem üzemel sehol, azaz hétvégén 

nincs banki elszámolás továbbra sem.19 A bankkártya-forgalom elszámolása is 

munkanapokon történik, hétvégén csak zárolás történik a számlákon.  

- Continuos settlement/folyamatos elszámolású rendszerekben, a tételek bruttó elven 

időrendben kerülnek elszámolásra, akkor, amikor a fedezet rendelkezésre áll az 

indító számlán. Nem feltétlen nagy összegű elszámolást jelent, szemben a VIBER-

rel.  

- Designated-Time Net Settlement vagy másképp Deferred Net Settlement: 

meghatározott időpontban történő elszámolás, amely általában lassabb, mint az 

                                                           
19 Az MNB 2019 nyarán tervezi elindítani az azonnali átutalási rendszerét, amelyben 5 másodpercen belül 
teljesülnek az átutalások a hét minden napján. 



RTGS-elszámolás, de gyorsabb, mint a batch üzemmód. Ez a működés a 

komputerizáció kezdeti szakaszában volt jellemző a klíringrendszerekre. Ekkor a 

megbízásokat a megadott időpontig összegyűjtötték majd a pénzügyi rendezés a 

felek között nettó módon, a nap végén történt. (Nakajima, 2011, 30) Az adott 

időpontokban történő és a batch elszámolás esetén nagyobb gondot kell fordítani a 

banki cut-off time-okra20 és a különböző időzónákban működő rendszerek 

elszámolási ciklusaira.    

- A cryptocurrencyk elszámolását a folyamatos elszámolással lehet leginkább 

jellemezni, nincsenek ugyanis dedikált időpontok az elszámolásra. A hálózatban 

résztvevő (peer-to-peer) számítógépek számítási kapacitásától függ a teljesülés 

(de szinte azonnali) leginkább az RTGS-hez hasonlít. 

Az elszámolás tekintetében megkülönböztethetünk bruttó és nettó elven működő 

rendszereket. A nettó elven működő rendszerek esetében a kiegyenlítés történik nettózva, 

az elszámolás tételes. Ugyanakkor találunk példát hibrid rendszerre is, azaz olyan 

klíringrendszert is ismerünk, amely mind bruttó, mind nettó elven képes üzemelni. Ilyen 

például az amerikai Wire transfer rendszer.  Ugyancsak a hibridrendszerek egy speciális 

fajtája volt Németországban az EAF2, amelyben a reggeli időszakban 20 percenként 

bilaterális nettósítás történt és a délutáni elszámolási ciklusban két multilaterális nettósítás 

következett. 1996-ban ez a rendszer volt az első hibrid rendszerként definiált elszámolási 

rendszer, 1999-ben ezt követte a francia Paris Net Settlement rendszer, amely az EAF2 

mintájára működött. (Nakajima, 2011) 

Az értékpapírelszámolási-rendszerek 3 féle modellben működhetnek: 

1. mind az értékpapír, mind a pénzoldali teljesítés bruttó módon történik, itt a tranzakciók 

véglegesek és azonnaliak. (DvP 1 Modell) 

2. az értékpapír bruttó módon kerül elszámolásra, de a pénzoldali rendezés meghatározott 

időpontban nettó módon történik a felek között. Mivel a pénzoldali teljesítés gyakran T+1-

en valósul meg, a hitelkockázat itt nagy, gyakran elszámolási limitet alkalmaznak. (DvP 2 

Modell) 

3. mind a pénz, mind az értékpapíroldali elszámolás nettó módon történik (ebben a 

sémában a likviditási kockázat minimális, de a rendszerkockázat nemfizető fél esetén 

nagyobb, megállhat a teljesítési sor, kevésbé gyakori ez a megoldás) (DvP 3 Modell) 

(Summers, 2012) 

                                                           
20 megbízások befogadási és feldolgozási határideje 



Az elszámolás teljesülésének tekintetében megkülönböztethetünk „same day payment” és 

next day paxment” rendszereket. Tehát nem feltétlen kerül elszámolásra a megadott tétel 

még a beadás napján, működnek másnapi teljesítéssel is fizetési rendszerek. (Erre találunk 

példát Ukrajnában és Oroszországban, és hazánkban a GIRO-rendszer is hasonlóan 

működött.) 

IV.2. Klíringházi szolgáltatások 

A klíringházak szolgáltatásai mára igen széleskörűek, a legfontosabb szolgáltatások, 

amelyekre jogosítványaik kiterjednek: 

- Pénz- és értékpapír-számlavezetés 

- Értéktár működtetése 

- Érték- és árutőzsdei kereskedelem elszámolása 

- Határidős ügyletek elszámolása 

- Értékpapír-kód kiadás (ISIN) 

- Elszámolási hitel biztosítása 

- OTC-ügyletek elszámolása 

- Energiakereskedelem elszámolása21 

- Részvénykönyvvezetés 

- A piac szereplőinek tájékoztatása a társasági eseményekről 

-  Részvétel a különféle társasági események és osztalékfizetések lebonyolításában 

- Hazai és nemzetközi értékpapír transzferek lebonyolítása  

- Order routing platformok üzemeltetése (lehetőség) pl.: befektetési jegy 

forgalmazásra. (A KELER a WARP order routing rendszert a hazai befektetési 

jegyek forgalmazásához biztosítja, a Euroclear a Fundsettle-t,22 a Clearstream a 

Vestima-t23 a nemzetközi befektetési jegy kereskedelem elősegítésére és 

egyszerűsítésére hozta létre.) 

                                                           
21 Hazánkban a KELER Csoport szolgáltatásai az energiapiacokra is kiterjednek, energiakereskedő partnereit 
is kiszolgálja, ide tartoznak a HUPX (Hungarian Power Exchange), EPEX (European Power Exchange), 
EEX (Eurpoean Energie Exchange), és a PXE (Power Exchange Central Europe) áramtőzsdéken, valamint a 
CEGH Gas Exchange of Wiener Boerse. Fentieken túl a KELER klíringházként működik közre a CEEGEX 
(Central Eastern European Gas Exchange) és az NFKP (Napi Földgáz- és 
 Kapacitáskereskedelmi Piac) piacokon a gázszektorban (http://www.bankszovetseg.hu/tagjaink/keler, 
letöltve: 2016.05.01.) 
22 https://www.euroclear.com/dam/PDFs/Funds/FundSettle/OrderRoutingOnlyForFundDistributers.pdf 
(letöltve: 2017.08.18.) 
23 http://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/investment-funds-services/vestima 
(letöltve: 2017.08.18) 



- Adatgyűjtés és adatszolgáltatás a felügyeleti szervek és kereskedési adattárak felé 

pl.: központi bankok és a European Securities and Markets Authority (ESMA) 

számára. 

- Garanciarendszer működtetése 

- Értékpapír-kölcsönzési rendszer működtetése. 

Az elszámolásban résztvevő instrumentumok köre mára igen szélessé vált, a tőzsdei és 

OTC-piac legnépszerűbb termékei a teljesség igénye nélkül: 

A klasszikus értékpapírok csoportjába olyan instrumentumok tartoznak, amelyek 

valamilyen jogviszonyt (tulajdon, hitel, zálogjog stb.) testesítenek meg. Fontos 

megemlíteni a fizikai és dematerializált formában jelenlévő részvényeket (törzs, 

osztalékelsőbbségi, arany) valamint állam- és vállalati kötvényeket és váltókat 

(kereskedelmi és kincstári), a warrantokat és certifikátokat.  

Az értékpapírok tőzsdei prompt és határidős elszámolása klasszikus 

klíringházakon/értéktárakon keresztül zajlik. Ebben az esetben az elszámolóház biztosítja, 

hogy a felek ne kerüljenek birtokon kívülre, az elszámolások általában DvP-elven 

történnek. A tőzsdei multinet elszámolás meghatározott időpontig történik meg, a 

szereplőknek a cut off time-ig biztosítaniuk kell a szükséges pénz- és értékpapírfedezetet 

számláikon. A multilaterális kereskedési platformok is hasonló elven működnek, de a 

termékek nem feltétlenül szabványosítottak.  

 

 
1. sz. ábra: A tőzsdei kereskedés szereplői 

Forrás: Lengyel JuditBudapesti Értéktőzsde Zrt. Budapest, 2014. április 17;b  http://docplayer.hu/3600546-

Tokepiaci-tozsdei-alapismeretek.html (letöltve: 2018.11.25.) 



 

A fenti ábra a hazai tőzsdei kereskedés és elszámolás sémáját mutatja be. Látható, hogy 

felügyeleti szervként az MNB ellenőrzi a piaci szereplők működését, az elszámolás az 

értéktár és a központi szerződő fél közreműködésével valósul meg. Az ábra hiányossága 

talán, hogy nem tükrözi, hogy az értékpapír-kibocsátók és a KELER közvetlen 

kapcsolatban állnak, az értéktár keletkezteti meg (nyomdai vagy elektronikus úton) az 

értékapapírokat, s ő biztosítja az ISIN-kódokat is a kibocsátás során. Az értékapapír-

azonosító kiadás és a keletkeztetéssel és törléssel kapcsolatos szolgáltatások már nemcsak 

papíralapon, hanem elektronikus úton is teljeskörűen lebonyolíthatóak (e-ISIN, E-Demat). 

A papíralapú ügyintézés mára kezd kiszorulni, helyét átveszik az elektronikus 

szolgáltatások, digitális aláírással ellátott dokumentumok alapján történik az ügyintézés. 

A piaci szereplők számára a likviditást repó ügyletek is biztosíthatják. Ebben az esetben is 

általában klíringházon keresztül történik az elszámolás. A befektetési jegyek elszámolása 

történhet a tőzsdei elszámolás keretében központosítottan vagy order routing platformon, 

de akár OTC-elszámolás keretében is. OTC részvény és befektetésijegy-kereskedelm 

esetén free elszámolásról beszélhetünk, a felek nostro, illetve loro számláin történik az 

elszámolás, a pénz és értékpapírelszámolás elválik egymástól. Az ügyletek tényleges 

lebonyolítói a kereskedési partnerek bankjai. Ebben az esetben számolni kell az esetleges 

nyitva szállítás kockázatával, amely többlet erőforrásokat igényelhet az elszámolófelektől. 

Egy esetleges nemteljesítés vagy késői teljesítés esetén szükség lehet kölcsönre, vagy saját 

eszközök felhasználására az elszámolás zavartalan lebonyolításához. 

A másodlagos értékpapírok (ADR, GDR) elszámolása közvetítőt igényel, a közvetítő 

(általában bank) elvégzi az értékpapírok konverzióját és az adott kereskedési helyre történő 

továbbítását. 

A deviza (konverzió, határidős deviza kontraktusok, deviza forward) ügyletek általában 

bankszámlákon keresztül zajlanak OTC-ügyletek keretében. Az első kísérlet a 

központosított elszámolásra a korábban említett CLS-rendszer. 

A derivatívák – határidős, strukturált termékek, swap ügyletek, opciók széles skálája (plain 

vanilla, no touch-, double no touch-, barrier-, resurrecting timer option) − lebonyolítása 

részben klíringházon keresztül tőzsdei elszámolás keretében történik, de nagyobb részt 

olyan OTC-piaci ügyletek, amelyek bilaterális elszámolás keretében mennek végbe 

kereskedelmi banki számlákon.   

A kibocsátási kvóták (emisszió kereskedelem) leosztása központilag történik, de 

kereskedelmük történhet szabályzott keretek között tőzsdén és az OTC-piacon is. A kvóták 



nyilvántartása és leosztása tehát központilag szabályozott a kibocsátók szabadon 

kereskedhetnek velük egymás között. A kvóták azonnali és határidős piacon is gazdát 

cserélhetnek.     

Az energiapiaci kontraktusok (villamosenergia-piac, gázpiaci temékek) kereskedelme is 

hasonló elven működik, akárcsak a kibocsátás-kereskedelem. Ebbe a sorba illeszkedik az 

árutőzsdei termékek palettája is, amely igen széles, a mezőgazdasági termények és 

nemesfémek, devizák sokasága kerül elszámolásra a piacon. 

A különböző termékek különböző lejárattal bírnak, különböző időtávra ajánlhatóak, mint 

befektetések. Rövid lejáratú termékek a váltók és kincstárjegyek, hosszú lejáratú 

instrumentumok a kötvények, zálogjegyek és lejárat nélküliek a nyíltvégű befektetési 

alapok valamint a részvények. (Bakonyi et al. é.n.) 

A fenti instrumentumok nyilvántartása nem történhet egységesen, hiszen más-más 

jellemzőkkel bír egy-egy termék. Más fontos információt szükséges nyilvántartani egy 

határidős részvénykontraktusról, egy certifikátról vagy akár egy CER-kvótáról.24 A 

nyilvántartó és elszámolási rendszerekben egyértelműen beazonosíthatónak kell lenniük az 

instrumentumoknak. Tudni kell, hogy mely termék mikor jár le, érvénytelenedik el, milyen 

platformokon, partnereknél kereskedhető, ki jogosult egy-egy ügyletkörben részt venni. A 

termékek kamtozása, hozama, hozamfizetés módja is eltérő (kamat, osztalék, jog, egyéb).   

A könnyű beazonosíthatóság gyorsítja a kereskedést és elszámolást, de a túlzottan sok 

információ között könnyű elveszni, ezért minden terméknek egyedi azonosítóval kell 

rendelkeznie. A termékek azonosítói sokfélék lehetnek, általában a kereskedési platformok 

és elszámolóházak is adnak termékazonosítót, ami lehet értékpapírok esetében az ISIN-

kód, a Ticker-kód vagy az Reuters, a Bloomberg-code, a KELER-kód stb.  

A klíringházi elszámolások a partnerek közti elszámolások kockázatait hivatottak 

csökkenteni, egységes és biztonságos platformot kívánnak biztosítani a piac szereplőinek. 

A kílringházi elszámolások lehetnek bilaterálisak vagy akár multilaterálisak. Az OTC-

elszámolások bilaterálisak (ide nem érteve a CLS-rendszert), B2B vagy P2P formában 

valósulnak meg, bank- és értékapapírszámlák mozgatásával. Az OTC-elszámolások free 

típusúak, vagyis technikailag nem feltétele a pénzmozgásnak az értékpapír és fordítva. A 

nyitva szállítás kockázata magas lehet, az elszámolásokat a partnereknek bankjaikhoz kell 

igazítaniuk, ezáltal a Herstatt-risk is magasabb. 

 

                                                           
24 Certified Emission Reduction (Hitelesített Kibocsátás Csökkentés) 



IV.3.  Szereplők, intézmények, kapcsolódási pontok 

IV.3.1. A klíringrendszerek funkciói és szereplői 

A bankközi elszámolási rendszerek működése leginkább a távközlési hálózatok 

működésére hasonlít. (Kovács, 2010). A klíringházak alapvetően üzenettovábbító, 

fordítóközpontok, amelyekben az üzenetek pénzügyi tartalmúak, s azok teljesítéséhez a 

fedezetet a fizető feleknek kell biztosítaniuk.  

Nakajima (2011) szerint a fizetési rendszerek a társadalmi infrastruktúra elengedhetetlen és 

sarkalatos elemei, hiszen nincs olyan gazdasági esemény a modern társadalomban, amely 

során ne lenne szükség fizetésre és elszámolásra. Loader (2014) pedig úgy látja, hogy az 

elszámolóházakban végbemenő klíring és elszámolás (clearing and settlement) is alapvető 

folyamat – valamifajta csere – vételi és eladási tranzakciók eredményének nettósításával. 

Loader elszámolás alatt általában klíringbanki tevékenységet ért, csekk- és 

pénzelszámolást. Mára azonban a termékpaletta kibővült, a klíringházi elszámolások 

tárgyát képezi az energiapiaci és villamosenergia-piaci termékek, az emissziókereskedelem 

és az árutőzsdék megannyi instrumentuma is. Nemcsak az elszámolások időbelisége és 

maradéktalan teljesítése, de a tranzakciók egymásutánisága is döntő jelentőséggel bír 

(linkelt elszámolások).  

Összességében tehát a klíringrendszerek és az azokból felépülő világméretű hálózat 

feladata, hogy a gazdaság szereplői közti pénz, áru, energia, kibocsátási jogok, tőkepiaci és 

OTC-instrumentumok zavartalan áramlását, cseréjét biztosítsa.  

IV.3.2. Az elszámolóházi piac alapintézményei 

Klíringház: egy központi hely vagy feldolgozó mechanizmus, amelyen keresztül a 

pénzügyi intézmények kicserélik egymással fizetési megbízásaikat és egyéb pénzügyi 

kötelezettségeiket. Az eszközök cseréje egy az elszámolóház szabályzatában 

meghatározott időpontban és módon történik. (Rambure-Nacamuli, 2008, 218)  

Szűkebben értelmezve a klíringközpont a tőzsdei ügyletek elszámolását végző intézmény. 

(Bakonyi et al. é.n.) Tekintve, hogy a tőkepiaci kereskedelem nem szűkíthető le kizárólag a 

tőzsdére, a klíringház fogalmát tágan értelmezve használom dolgozatomban.   

Klíringrendszer: egy sor eljárás, amely során a pénzügyi intézmények adat és 

dokumentum vagy értékpapír-cserét bonyolítnak le egymás között egy helyen vagy 

elszámolóházban. (Rambure-Nacamuli, 2008, 2018) 



Egy jól működő, modern klíringrendszer hozzájárulhat a bankrendszer hatékonyságához, 

az üzleti kapcsolatok megerősödéséhez. A pénzáramlás gyorsulása kedvezően hat a 

vállalkozások likviditására, elősegíti a pénzügyi tervezést. 

A klíringházak telepítése kevés kivétellel mindig a fővárosokhoz és pénzügyi 

központokhoz köthető. Európában szinte kivétel nélkül a fővárosokban találhatóak az 

elszámolóházak és központi értéktárak (pl.: Varsó, Budapest, Szófia, Tirana, Athén, Prága, 

Bécs stb.), valamint a felügyeleti szerveik is. A fizetési rendszereket vagy magán 

vállalkozások vagy az állam (a jegybankon keresztül) üzemelteti, de az RTGS-

rendszereket (Real-Time Gross Settlement) mindenhol a nemzeti bankok fennhatósága alá 

helyezték Európában.  

 

 

 

  2. sz. ábra: Az RTGS-rendszerek működési mechanizmusa 

Forrás: 

https://docs.oracle.com/cd/E87428_01/html/Domestic_High_Value/Domestic_High_Value02_RTGS_Mainte

nance.htm (letöltve: 2018.11.26.) 

 

Az ábrán nyomon követhető, hogy az RTGS-rendszert a központi bank működteti, a pénz 

oldali kiegyenlítés tételenként bruttó módon valósul meg, a fizetéseket minden esetben 

jóváhagyják fedezettség esetén, és a központi bankon keresztül történik az elszámolás. 

 



Értékpapírelszámolási-rendszer: olyan rendszer, amely lehetővé teszi értékpapírok 

átadását, továbbítását akár fizetés nélkül, akár fizetés ellenében. Kizárólag értékpapír 

elszámolására alkalmas rendszerről nem igazán tudunk, az értékpapírelszámolási-

rendszerek pénzelszámolásokat is képesek kezelni. (DvP-FoP-elven.) 

Értéktár: olyan intézmény, amely értékpapírok fizikai és elektronikus tárolására 

szakosodott elsődlegesen, tevékenysége során nyilvántartást vezet az értékpapírok 

tulajdonosairól és kibocsátóiról. Európa számos országában egyetlen központi értéktár 

működik, amely ezáltal monopol helyzetben van. Megkülönböztetünk nemzeti értéktárakat 

(Central Securities Depository) és nemzetközi értéktárakat (International Central Securities 

Depository), amelyek transznacionális szinten is foglalkoznak értékpapír, pl. EURO-bond 

kibocsátással. 

Nemzetközi Központi Értéktár (International Central Securities Depository): Olyan 

értéktár, amely belföldi értékpapírok nemzetközi és cross-border tranzakcióit bonyolítja le, 

számolja el. (Európában a Clearstream és a Euroclear lát el ilyen funkciót.) Kizárólag 

nemzetközi értéktár bocsáthat ki nemzetek feletti értékpapírt. 

Kereskedési Adattár (Trade Repository25): Az adattárak az OTC derivatívák kerekedési 

adattárolására szakosodott intézmények. Az OTC derivatívák elszámolásának átláthatósága 

érdekében léterhozott kereskedési adattárak felé adatszolgáltatási kötelezettsége van a 

pénzügyi szerződő feleknek és elszámolóházaknak, vagyis a kereskedő partnereknek.   

Transfer Agent/Clearing Agent: értékpapír közvetítésre szakosodott intézmények, 

amelyek a felek között hasonló funkciót töltenek be, mint a levelezőbankok a 

pénzátutalások lebonyolításában.  

Order routing system: általában valamely klíringház által kifejlesztett elszámolási/ 

megbízás továbbításra és elszámolásra szolgáló alrendszer, amelyet speciálisan egy adott 

termékkör – általában befektetési jegy elszámolásának – specifikumaihoz igazodva 

alakítottak ki. Előnye a szabványosított üzenetküldés és fogadás, a DvP-elven történő 

elszámolás, a határok lebontása, az interoperabilitás elősegítése. A piac szereplői egy 

platformon érnek el több száz vagy akár több ezer terméket online módon. 

  

                                                           
25 A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 
648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR) 2012. augusztus 16-án lépett hatályba 
https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/emir (letöltve: 2017.08.25.) 



IV.3.3. Az elszámolóházi piac további szereplői 

A klíringházak működésének megismeréséhez fontos megismerni a piaci szereplőket és 

partnereket, akikkel az elszámolóház együtt működik. Ezen szereplőket a hazai és 

nemzetközi szakterminológia alapján is igyekszem meghatározni. Bemutatom szerepüket 

az elszámolás folyamatában és kapcsolatukat a klíringházzal. 

Elszámolóházi tag/klíringtag: az elszámolóháznál tagsággal/klíringtagsággal rendelkező 

partner. (Rambure, Nacamuli 2008.) Ez a legtágabb értelmezése a klíringtagságnak. A 

tagság feltételei elszámolóházanként változnak, ez általában a klíringtagsági szerződés 

megkötését és a szükséges pénzügyi és egyéb biztosítékok rendelkezésre bocsátását jelenti.  

Általános klíringtag: jogosult kereskedni és elszámolni saját és megbízói tranzakciókat, 

továbbá elszámolni alklíringtagjai üzletkötéseit. Az általános klíringtagságnak nem 

feltétele a tőzsdei kereskedési jog, amennyiben nem folytat saját és megbízói számlás 

kereskedést.26 Az általános klíringtag egyetemleges felelősséggel tartozik az általa 

elszámolt valamennyi ügylet teljesítéséért a Central Counter Party (a továbbiakban CCP 

vagy központi szerződő fél) felé. Az általános klíringtag közvetlen jogi kapcsolatban áll a 

CCP-vel, így más klíringtagok nemteljesítése esetén igénybe veheti a CCP 

garanciavállalási szolgáltatását. 

Egyéni klíringtag: kereskedési joggal rendelkezik és jogosult kereskedni és elszámolni 

saját és megbízói tranzakciókat. Az egyéni klíringtag végső soron egyetemleges 

felelősséggel tartozik az általa elszámolt valamennyi ügylet teljesítéséért a CCP felé. 

Alklíringtag: az egyedileg szegregált alklíringtag kereskedési joggal rendelkezik, és 

jogosult saját és megbízói számlára kereskedni, melyek elszámolását egy általános 

klíringtag végzi. Az alklíringtag, egyedileg szegregált alklíringtag nem áll közvetlen jogi 

kapcsolatban a CCP-vel, így az általános klíringtag nemteljesítése esetén nem veheti 

igénybe a CCP garanciavállalási szolgáltatását. Az alklíringtag, egyedileg szegregált 

alklíringtag bejelentéséről az általános klíringtag intézkedik a CCP felé. 

Teljesítési megbízott (Settlement Agent): A Settlement Agent pénz- és értékpapír 

számlával rendelkezik az adott elszámolóháznál (pl.: nálunk a KELER-ben illetve 

pénzszámlával az MNB-ben), és egyedi megállapodás alapján a klíringtag részére az 

elszámolásokhoz szükséges számlákat vezeti, továbbá más elszámolási szolgáltatásokat 

végez. A Settlement Agent nem áll közvetlen jogi kapcsolatban a Központi Szerződő Féllel 

(nálunk KELER KSZF-fel), a teljesítési kötelezettség a szolgáltatást igénybevevő 
                                                           
26 https://www.kelerkszf.hu/Tags%C3%A1g/Kl%C3%ADringtags%C3%A1g/T%C5%91kepiac/ (letöltve: 
2016.05.13.) 



klíringtagot terheli. Az igénybevett Settlement Agent-ről a klíringtag nyilatkozik a CCP 

felé. 

Tartalék klíringtag: Az a klíringtag, aki más klíringtag nemteljesítése esetén jogosult 

átvenni a teljesítő szegregált ügyfél (alklíringtag vagy megbízó) pozícióit és 

biztosítékeszközeit, melyről megállapodást kötött az ügyféllel és ezt a tényt a központi 

szerződő fél (CCP) tudomására hozta. 

Central Counter Party (CCP): azaz központi szerződő fél, az a jogalany, amely minden 

vevővel szemben eladóként, minden eladóval szemben vevőként lép fel a kereskedés 

zavartalan lebonyolítása érdekében, tehát közvetítő szerepet lát el a piac szereplői között. 

(R-N) 

Magyarországon ezt a funkciót a KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a 

továbbiakban: KELER KSZF), mint a Tpt. alapján működő, a szabályozott piaci és 

gázpiaci ügyletek teljesítésének garantálását végző központi szerződő fél látja el, amely 

klíring és garanciavállalási tevékenységet végez. 

IV.3.4. Kapcsolódási pontok 

A szektor fejlődését leginkább meghatározó szereplők a tőzsdék, az MTF-ek, a befektetési 

alapkezelők, az energiapiaci szereplők és természetesen a kereskedelmi bankok, hiszen 

ezen intézmények pénzügyi tranzakcióit, kereskedelmét, elszámolását hivatottak a 

klíringházak lebonyolítani. A bankok ügyfelei közvetetten bankjukon keresztül 

csatlakoznak az elszámolási rendszerekhez, de az esetleges elszámolás során fellépő 

zavarokat közvetlenül érzékelik, hiszen ilyenkor megbízásaik csak késedelmesen vagy 

egyáltalán nem teljesülnek.  

A tőzsdék hatása leginkább az értékpapír-elszámolások területén mutatkozik meg, a 

részvény- és kötvénykereskedelem elválaszthatatlan az értéktárak működésétől. Míg 

általánosságban elmondható, hogy a kerekedelmi bankok és jegybankok pénz-elszámolási 

rendszereket műkötetenek, addig az értéktárak felenek az értékpapírelszámolási-

rendszerekért. Az értéktárak közvetlen kapcsolatban állnak a bankokkal, a befektetési 

alapkezelőkkel, a befektetési szolgáltatókkal (a kisebbek csak közvetetten bankon vagy 

egy nagyobb elszámolási partneren − akát transfer agent-en keresztül), értékapapír- 

forgalmazókkal és a tőzsdékkel. A gazdasági vállalkozások értékpapír kibocsátásaik 

(részvény, kötvény stb.) során szintén közvetlenül igénybe vehetik az értéktárak értékpapír 

keletkeztetési és törlési szolgáltatásait. (Magán ügyfelek általában nem vezethetnek 



számlát közvetlenül a nemzeti értéktáraknál, számukra a pénzügyi szolgáltatókon keresztül 

nevesített alszámla nyitható.) 

Mára pedig a központi szerződő felek lettek az elszámolási rendszer működésének egyik 

legfontosabb közreműködői. A klíringházak tevékenységükkel igyekeznek a rendszer- és 

elszámolási kockázatokat a minimumra redukálni, biztosítani partnereiknek, hogy ne 

kerülhessenek birtokon kívülre.   

A klíringrendszerek bonyolult hálózata az egész világot átszövi, a nemzetközi áru- pénz- és 

értékpapír-kereskedelem lebonyolításához a klíringházi piac szereplőinek össze kell 

hangolniuk tevékenységüket. Biztosítaniuk kell a klíringrendszerek biztonságát, 

interoperabilitását, a folyamatos, zavartalan üzletmenetet. 

A tőzsdei, elszámolási és értéktári tevékenység harmonizálása és az együttműködés 

előmozdítása számos szervezetet hívott életre. Az egyik ilyen kiemelt szervezet a European 

Automated Clearing House Association (a továbbiakban ACHA), amelynek elsősorban 

konzultációs szerepe van. Az ACHA informális találkozóként indult, mára az egyik 

legfontosabb szereplője az elszámolóházi piacnak. 26 tagjával non-profit szervezetként 

működik.  2006 óta folyamatosan dolgozik a SEPA-fizetési rendszerek interoperabilitásán. 

(http://www.eacha.org) 

Másik fontos piaci szereplő a European Central Securities Depositories Association, 

amelyet 1997-ben Madridban alapítottak. A szervezetet 37 ország 40 központi és nemzeti 

értéktára alkotja. A jogi és adózási szabályok valamint a piaci szokványok nemzetközi 

összehangolása kiemelt fontosságú feladata. (http://www.ecsda.eu/) 

Az Association of National Numbering Agencies (továbbiakban ANNA) egy globális ipari 

szövetség 120 ország részvételével, amelynek tagjai központi bankok, értéktárak, tőzsdék 

és szabályozók. Az ANNA fő feladat három részből áll: az ISO-, CFI- (Classification of 

Financial Instruments) szabvány támogatása, fenntartása, fejlesztése. (http://www.anna-

web.org/index.php/anna) 

Az Association of Futures Markets egy non-profit együttműködés, melyet 1998-ban 

Buenos Airesben, alapított 10 tag: a Budapesti Értéktőzsde, a KELER, a Román 

Értéktőzsde, a Buenos Aires Futures Exchange, az Amsterdam Commodity Exchange, a 

South African Futures Exchange, a Warsaw Commodity Exchange és a Malaysian 

Derivatives Exchange.  Elsődleges célja az információ és tapasztalatcsere, a nemzetközi 

együttműködés előmozdítása a határidős piacok összehangolása. (http://www.anna-

web.org/index.php/anna) 



Látható tehát, hogy a fejlődés magával hozta számos más intézmény megalakulását, a 

standardizálás hosszú és bonyolult folyamata transznacionális együttműködést kíván a 

szektor valamennyi szereplőjének képviseletével, érdekeinek érvényesítésével. A szakmai 

tömörülések elősegítik a szereplők érdekérvényesítését, a párbeszéd folyatatását a 

jogalkotóval és a piac szereplőivel. 

IV.4. A klíringházak felelőssége 

Mint pénzügyi vállalkozások, nem kifejezetten profitorientált intézmények, az 

elszámolóházak felügyelőbizottságuknak és részvényeseiknek tartoznak felelősséggel, 

biztosítaniuk kell a felelős gazdálkodást, a pénzügyi élet szervezését, a tőkepiac 

likviditásának segítése mellett. Felgyorsult világunkban szavatolniuk kell a pénzpiac 

termékeinek gyors és hatékony elszámolását a nemzetközi standardokhoz, jogszabályi 

előírásokhoz és a piaci szereplők igényeihez igazodva.   

A klíringházak és központi értéktárak felelőssége azért is kiemelten fontos, mert általában 

monopolhelyzetben vannak egy adott ország elszámolási piacán, verseny híján az állam 

jogszabályok útján igyekszik működésüket bizonyos keretek közé szorítani, hogy ne 

élhessenek vissza monopol helyzetükkel. Egy-egy fizetési rendszer monopol helyzetben 

lehet az adott deviza övezet tekintetében, a retail vagy az RTGS-elszámolás tekintetében. 

A Monopol helyzet ugyanakkor hátrányt jelenthet, amennyiben esetleges politikai nyomás 

alatt működik a rendszer, ami hatékonytalanságot eredményezhet, ugyanakkor 

árszabályozóként is negatív befolyással bír az adott fizetési piacra. A negatív hatás 

ellensúlyozható, amennyiben a fizetési rendszer a rendszerrésztvevők tulajdonában van, 

hiszen ekkor a tagok maguk is érdekérvényesítő képességgel bírnak. (Kriskó, 2015) 

Az elszámolóházak egyik legfontosabb feladata, hogy biztosítsák a felek közötti zavartalan 

elszámolást, ehhez termékkörönként különböző garanciarendszereket/elemeket használnak, 

amelyekről a Garanciarendszer című fejezetben részletesen szót ejtek. 

A klíringházak stabil működése erősíti a piaci felek közti bizalmat, segíti a tőkepiacok 

fejlődését, új termékek, termékkörök tőzsdei bevezetését, növeli az átláthatóságot, segíti a 

piaci standardok elterjedését. Az elszámolóházak adatszolgáltatási rendszere segíti a pénz 

és tőkepiaci felügyeletek, jegybankok ellenőrzési tevékenységét. (uo.)   



IV.5. Az elszámolóházak bevételei 

A klíringházak nem feltétlenül profitorientált intézmények, bevételeik fő forrásai: a 

tranzakciós díjak, a csatlakozási díj, a havidíj, a kamat, a karbantartási költség, a 

hiteltúllépés díja, a késői fizetésből eredő díjak, a jutalékok és letétkezelési funkció esetén 

a letétkezelési díjak. Általában a fix költségek magasak, míg a járulékos költségek mértéke 

jóval kisebb. Az értéktárak másik fő bevételi forrása a letétkezelési díj, amely gyakran 

instrumentumtípusonként eltérő mértékű. A klíringházak bevételei tehát elsősorban float27 

és valorem28 jellegűek. A bevételekre ugyanakkor hatással van az adott tőkepiac forgalma 

is, hiszen csendesebb időszakokban, nyugodt piaci környezet mellett, kisebb számú 

tranzakciót bonyolítanak le a klíringtagok/rendszerrésztvevők. A bevételek időbeli 

megoszlása ezért kiszámíthatatlan, jelentős különbségek mutatkozhatnak meg havonkénti 

bontásban. A tranzakciók finanszírozása történhet: a tranzakció előtt, a tranzakciókor vagy 

a tranzakció után. Ez likviditási szempontból lehet fontos az elszámolópartnerek számára, 

hiszen számláikon nemcsak az esetleges ügyletek ellenértékét kell biztosítaniuk, hanem a 

kapcsolódó költségekét is.  

Az elszámolási rendszerek egy része a jól finanszírozott kategóriába sorolható. Ide 

sorolhatóak a márkanévhez kapcsolódó bankkártyás elszámolási rendszerek (VISA, 

Mastercard, Amex), amelyek jutalék bevételei viszonylag magasak az ACH-k hoz képest. 

A legjövedelmezőbb üzletág a hitelkártya üzletág, amely elsősorban az amerikai 

kontinensen népszerű. Európát a debit kártyák, míg Ázsiát a prepaid kártyák hazájának 

tartják.  

A decentralizált rendszerekben a tranzakciós díjak alacsonyak, a díj felszámítása a 

tranzakcióval azonos időben történik. A felhasználóknak nem kell rejtett/utólagos 

költségekkel számolniuk. A rendszer üzemeltetési költségei és bevételei is arányosan 

oszlanak meg a rendszerrésztvevők/használók között. A PSU számára nem történik 

klasszikus számlavezetés, nincs fenntartási költsége az alkalmazásoknak, az 

internethasználat díja29 ugyan terhel(het)i a feleket, de ez minden hagyományos 

internetbankos alkalmazásra is igaz. 

                                                           
27 A pénz tartásából származó jövedelem 
28 Értékre vetített százalékos mérték 
29 Mára számos vezetéknélküli szolgáltatás és hotspot érhető el, amelyekkel az internetezés költségei 
minimalizálhatóak.  



V. Néhány szóban a jogi környezetről 

A fizetési rendszerek felvigyázója nemzeti keretek között elsődlegesen a jegybank vagy 

központi bank. A fizetési rendszerek működésével kapcsolatosan rendeleteket határoznak 

meg, de sok esetben üzemeltetőként is részt vesznek a fizetési rendszerek életében. Ez 

különösen igaz az RTGS-rendszerekre, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak minden 

ország életében. A kormányközi fizetéseket is a jegybankok koordinálják, mára a 

TARGET2-n keresztül.  

Az Európai Unióban az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve (2007. 

november 13.) a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló rendelete adja a fizetési 

szolgáltatások alapját. A rendelet célja a koherens és korszerű jogi szabályozás 

megalkotása az eurófizetések tekintetében a semlegesség jegyében. Az egyenlőbánásmód 

és a fizetési rendszerekhez való szabad hozzáférés, a fogyasztók védelme (a költségeket és 

az információszolgáltatást illetően) fekszik a jogalkotás célkeresztjében. Itt kap először 

hangsúlyt a szabad szolgáltatóválasztás, az ügyfelek szolgáltató váltása akadályozásának 

tilalma.  

A 2004-ben elfogadott MiFID direktíva 2007-ben került implementálásra, s ez volt az első 

olyan átfogó irányelv, amely igyekezett az ügyfelek biztonságát előtérbe helyezni a best 

price, best place, best execution30 elvek érvényesítésével.  A direktíva elsősorban a tőzsdei 

ügyletekre fókuszál, a szabályozott piacon teljesült ügyletek végrehajtását szabályozza és 

az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatást. 

A MiFID II-es irányelv bevezetését elhalasztották 2016 februárjában. Ennek egyik 

legfontosabb eleme az ügyfél alkalmassági vizsgálat, amelyet évente meg kell ismételni. 

Szintén fontos és a tőkepiac szereplőinek életét leginkább befolyásoló többször módosított 

törvény a 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról31 (a továbbiakban Tpt.), amely a KELER 

működését is szabályozza. A 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról 

és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, 

adja meg a tőkepiaci kereskedés kereteit. A fenti kettő tehát biztosítja a tőkepiaci szereplők 

működésének feltételeit, a szervezetek közti elszámolások zavartalanságát, az értéktár és 

központi szerződő fél működését, az értékapíprok kibocsátásának folyamatát stb. 

Az európai uniós direktívák közül kiemelt jelentőségű a „Directive 2009/44/EC amending 

the Settlement Finality Directive and the Financial Collateral Arrangements Directive”, 
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azaz a fizetések véglegességéről és a pénzügyi biztosítékokról szóló irányelv. Ez a 

direktíva a Directive 98/26/EC, Directive of the European Parliament and of the Council of 

19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems 

továbbfejlesztése és újragondolása.  

Fentieken túl jelentős harmonizáció történt a felügyeleti adatszolgáltatás terén. Az 

adatszolgáltatás szigorításának célja, hogy idejekorán kiszűrje a visszaéléseket, védje a 

befektetők érdekeit. Cél a fent hivatkozott „best place, best price, best execution” elvek 

érvényesítése a befektetési szolgáltatók, bankok és pénzügyi szolgáltatók gyakorlatában.  

A Regulation (EU) No 909/2014 on securities settlement and on Central Securities 

Depositories megjelenése az értéktárak számára hozott változásokat a mindennapi 

működésben.   

Fontos lépés volt az európai jogharmonizáció tekintetében az European Market 

Infrastructure Regulation (648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet, EMIR), amely 

2012-ben lépett hatályba és uniós szintű szabályozás alá vonja a központi szerződő feleket 

és a származtatott ügyleteket. Célja átláthatóbbá tenni a derivatív piacot a kereskedési 

adattárakra vonatkozó szabályozás és egységes adatszolgáltatás megteremtésével. E 

rendelet tartalmazza a kereskedési adattárakra vonatkozó előírásokat is. Ugyanakkor meg 

kell említenünk, hogy ez még kiforratlan, nem tölti be tényleges funkcióját, hiszen nem fut 

össze a kétoldali adatszolgáltatás. (Addig pedig nem bír kontroll funkcióval.) 

2013-ban került elfogadásra a IV. Capital Rquirements Directive csomag, amely a 

2013/36/ EU irányelvet és az 575/2013 rendeletet tartalmazza. Ez a bankok számára 

erősebb prudenciális követelményeket fogalmaz meg. Célja, hogy a bankok elegendő 

likviditással és tőketartalékkal rendelkezzenek.   

A hazai jogalkotás legfontosabb építőkövei, amelyek a mai tőke és pénzpiacot valamint az 

elszámolóházi környezetet befolyásolják az alábbiak:  

 A 2016. évi CIII. törvény az európai uniós és a nemzetközi bűnügyi 

együttműködést szabályozó törvények, valamint egyes büntetőjogi tárgyú 

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szól. 

 A 2015. évi CCXIV. törvényt a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett 

egyes kárrendezési intézkedésekről az Országgyűlés a tőkepiac stabilitásának 

megőrzése és a befektetési szolgáltatókba vetett bizalom fenntartása érdekében 

alkotta meg. Ez nevesíti a kárrendezés során érvényesíthető igényeket és a 

Kárrendezési Alap létrehozását.  



 Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról, annak elsődleges céljairól, alapvető 

feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi, pénzügyi függetlenségéről, 

működéséről, a makroprudenciális feladatok és felelősség meghatározása, a 

hatékony makroprudenciális beavatkozás lehetőségeinek megteremtése, a 

nemzetközi makroprudenciális együttműködés erősítése érdekében, a pénzügyi 

közvetítőrendszer felügyeletének, ellenőrzésének megerősítése érdekében 

megalkotta a 2013. évi CXXXIX. törvényt a Magyar Nemzeti Bankról. 

 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról tartalmazza a 

pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásának feltételeit, a lebonyolítás közös szabályait.  

 2007. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról. 

 A központi értéktári tevékenység keretében a KELER Zrt. a Tpt., a 20/2014. (VI. 

3.) számú MNB rendelet, illetve a Felügyelet 33001/1994. számú határozata 

alapján, mint központi értéktár végzi az értékpapír kódok (ISIN azonosító) kiadását 

a piac szereplői számára.  

 A KELER Zrt. a Tpt. és a 284/2001. (XII.26.) számú Kormányrendelet32 alapján a 

dematerializált értékpapírokra vonatkozóan teljeskörű szolgáltatást végez. A 

dematerializált értékpapírok vonatkozásában a KELER Zrt. központi értékpapír 

számlákat és a Tpt.-ben meghatározottak szerint értékpapír-számlákat vezet 

ügyfelei számára az Üzletszabályzatában meghatározott keretek szerint. 

Értéktárként a KELER Zrt. Értéktára végzi a letétbe helyezett fizikai értékpapírok 

őrzését, letéti kezelését (gyűjtőelven vagy egyedileg), valamint hozzájuk 

kapcsolódóan szolgáltatásokat nyújt. Ilyen szolgáltatások az osztalék, hozam- és 

kamatfizetés, a szelvényvágás, a megsemmisítés vagy a törlés.  

 A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.-vel kötött együttműködési 

megállapodás alapján a KELER Zrt. közreműködik a garantált piaci ügyletek 

kiegyenlítésében. A KELER Zrt. 2004. január 1-je óta szakosított hitelintézetként 

működik, ezért a Tpt.-ben és a Hpt.-ben meghatározottak szerint jogosult hitel és 

pénzkölcsön nyújtására, valamint pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása pénzügyi 

szolgáltatási tevékenységek végzésére. 

A Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools 

Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001) a szervezett bűnözés, a 
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kábítószerkereskedelem és a terrorizmus-finanszírozás felderítésnek új eszköze. 

Lehetőséget ad a szövetségi ügynököknek a terroristák követésére, vizsgálatok 

lefolytatására a terroristák likvidálása nélkül, módot ad üzleti adatok beszerzésére, elősegíti 

az információ megosztást a kormányzati szervek között. Az új törvény az újfajta 

fenyegetésekre kíván választ adni és eszközöket biztosítani a hatóságok és nyomozati 

szervek részére.  

Az amerikai piacot jelentősen átformálta a Sarabanes–Oxley Act, amely 2002-ben lépett 

hatályba és számos változást hozott a pénzügyi vállalatok gyakorlatába és a 

vállalatirányítás területén. A jogszabály számos előírást tartalmaz a vállalkozások pénzügyi 

beszámolóira, annak tartalmára, kötelező elemeire vonatkozóan. Meghatározza az egyes 

feladatkörökhöz kapcsolódó felelősöket, a belső ellenőrzés működését és az aláírók 

felelősségét. 

V.1. Trade Repository  

 A 2007-es pénzügyi válságot követően a G20-ak szabályozást dolgoztak ki a pénzügyi 

stabilitás érdekében az OTC derivatív ügyletek átláthatóságáért. Ennek részeként előírták, 

hogy a szabványosított OTC derivatívák kereskedésének tőzsdén vagy elektronikus 

kereskedési platformon kell történnie CCP-n keresztüli elszámolással legkésőbb 2012-ig. 

A kereskedésről pedig a piaci szereplőknek adatot kell szolgáltatniuk a kereskedési 

adattárak (Trade Repository) felé.33    

A kereskedési adattárak (továbbiakban TR) központilag gyűjtik és tartják nyilván az OTC 

piacokon zajló derivatív ügyleteket.  Az adatszolgáltatás kötelező jellegű, célja, hogy a 

származtatott ügyletek piaca átláthatóbb legyen és stabilan működjön. Az EMIR 

értelmében az ESMA felelőssége az EU-n kívüli kereskedési adattárak elismerése, 

regisztrálása, felügyelete. Ezen kívül az ESMA az adatszolgáltatás szabványainak 

kialakításában vesz részt, segítve az adatszolgáltatást, adattárolást és a felügyeleti szervek 

munkáját. A felügyeletek ezáltal figyelemmel kísérhetik a legnagyobb kereskedőket és 

kiszűrhetik az ebből fakadó veszélyeket. A TR-k az értéktárakhoz hasonlóan központi 

nyilvántartóként működnek. 

A Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act teremtette meg a Swap 

Data Repository (továbbiakban SDR) működésének feltételeit. Ennek értelmében minden 
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elszámolt és el nem számolt swap ügyletet jelenteniük kell a piaci szerepelőknek az adattár 

felé.   

A kereskedési adattárak díjstruktúrája eltérő, de számoshasonló elemből tevődnek össze 

bevételeik, ezek: az éves díj, a kereskedés után felszámított díjak, amelyek felső korláttal 

bírnak, a karbantartási díj ezen túlmenően pedig a nagy forgalmat bonyolító szereplőkre 

extra díjat háríthatnak. 

V.2. Az elszámolóházi garanciarendszer gyökerei 

A klíringházak célja, hogy segítsék a felek között lebonyolítani a pénzügyi tranzakcióikat, 

központosított formában keretet teremtsenek a pénzügyi teljesítéshez. A tagoknak a 

rendszer biztonságos működéséhez maguknak is áldozatot kell vállalniuk garanciák, 

biztosítékok formájában. 

Az első „garanciaelemek” és hibás vagy késedelmes teljesítésből fakadó szankciók már az 

1850-es években megjelentek az amerikai elszámolóházak életében. A hibásan leadott 

listák, kivonatok kötelezettségszegési bírságot vontak maguk után. A bírság összege 10 

centtől 5 USD-ig változott. Ebből fedezték az elszámolóház működési költségeit. 

Ekkoriban a klíringházi egyesületek adományokat is gyűjtöttek működésükhöz, hiszen 

számos intézmény önkéntes alapon működött. 

Mára a garanciaelemek köre kibővült. A fedezetként elfogadott instrumentumok köre igen 

széles és országonként eltérő lehet, akárcsak az alkalmazott haircut mértéke.  

V.3.1. Garancia elemek hazánkban 

Az alapszintű pénzügyi fedezet a BÉT részvény szekció, a BÉT Hitelpapír szekció, az 

MTS HUNGARY és a BÉTa piac elsődleges fedezete, amely kiegészülhet likviditási 

deviza óvadékkal.  

Az Alapbiztosíték, amely termékenként kerül meghatározásra legalább kétnapi piaci 

árváltozásra kell, hogy fedezetet nyújtson. Ezt általában elszámolóházi leiratokban teszik 

közzé és az átlagos árelmozdulások alapján kalkulálják a klíringházak. 

Az árkülönbözeti letét a multinet piacok (BÉT, BÉTa, MTS) esetében az alapbiztosíték 

része (kollaterializálódik). Tehát az adott termékben nyitott pozícióval rendelkező piaci 

szereplők számára kedvezőtlen ármozgások esetén kerül csak  beszedésre. Értékét naponta 

számítják. T napon a kötésár és az aznapi záróár különbsége, további napokon az előző 

elszámolási nap és az aktuális elszámolási nap záróárának különbsége. 



A biztosítékok átmeneti vagy tartós elégtelensége esetén lehetőségük van az 

elszámolóházaknak biztosíték pótlék bekérésére: ez a multinet piacok esetében az 

árkülönbözeti letét az alapbiztosíték része (kollaterializálódik). Ez azt jelenti, hogy az adott 

termékben nyitott pozícióval rendelkező piaci szereplők számára kedvezőtlen ármozgások 

esetén kerül csak  beszedésre. Értékét naponta számítjuk. T -napon a kötésár és az aznapi 

záróár különbsége, további napokon az előző elszámolási nap és az aktuális elszámolási 

nap záróárának különbsége. A fent említett biztosítékokon túl létezik még a kiegészítő 

pénzügyi fedezet, amely a klíringtagi egyedi kockázatok kezelésére, bizonyos 

kötelezettségek megszegésének szankcionálására szolgál. 

Kollektív garancialap hozzájárulás: A klíringtagok kockázatközösséget vállalva egyénileg 

hozzájárulnak a multinet piac garancia alapjához (TEA34). A kollektív garanciaelem célja 

az egyéni biztosítékokkal nem fedezett, alapvetően stresszkockázatok fedezése. 

Nemteljesítés esetén, amennyiben a nemteljesítő klíringtag egyéni biztosítékai és a 

kollektív garancia alap hozzájárulása, valamint a KELER KSZF multinet piacra allokált 

alapszintű garanciális tőkéje nem nyújt elegendő fedezetet a hiány kiegyenlítésére, akkor a 

vétlen klíringtagok kollektív garancia alap hozzájárulása is felhasználásra kerül. A KGA 

mértékének meghatározása és beszedése a tagoktól havonta történik, s ez az egyik 

legfontosabb garanciális elem a pénzügyi stabilitás biztosításához. 

A kollaterál elemek naponta átértékelésre kerülnek piaci árfolyamon, de extrém piaci 

helyzet esetén (jelentős áreséskor vagy áremelkedéskor) napközbeni átértékelésre is 

lehetősége van az elszámolóháznak. Ennek jelentősége az utóbbi időben jelentősen 

megnőtt, mint például, amikor a Svájci jegybank „elengedte” a svájci frankot, s a piacokon 

eluralkodott a pánik.   

A garanciaelemek felhasználásának sorrendje a KELER KSZF-ben: 

Elsőként a vétkes fél biztosítékai és szabad egyenlegei kerülnek felhasználásra. Ezt 

követheti a szintén a mulasztó fél TEA hozzájárulása, majd a KELER KSZF TEA-ra 

allokált alapszintű garanciális tőkéje. Amennyiben szükség van további eszközök 

bevonására, következnek a vétlen felek TEA hozzájárulásai, majd végül a KELER KSZF 

kiegészítő garanciális tőkéje. Jól látszik, hogy nálunk a vétkes eszközeiből igyekszik az 

elszámolóház rendezni a veszteséget, majd a saját elkülönített eszközei jönnek, s csak 

ezután következnek a vétlen partnerek biztosítékai. Ez a loss-sharing agreement35 

leginkább elfogadott típusa Európában. 
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V.3.2. Garanciaelemek az USA-ban  

Az értékpapírok elszámolásához a klíringtagoknak dedikált számlákon biztosítékot kell 

rendelkezésre bocsátaniuk, s ezt naponta karbantartani szükséges. Ez megegyezik az 

európai éshazai gyakorlattal. A Collateral Monitor segítségével folyamatosan nyomon 

követhetőek a kollaterál követelményekben bekövetkező változások, a tagok online módon 

értesülnek minden fontosabb elszámolási és biztosítékkezelési eseményről. (A KELER is 

biztosít terminált a partnerei számára, hogy folyamatosan ynomonkövethesség a számla- és 

biztosíték-mozgásokat.) A The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC)36, mint 

értéktár az USA-ban is működtet központi pénzalapot a nemteljesítések fedezésére a tagok 

befizetéseiből. A fedezet lehet deviza és értékpapír, itt is haircut alkalmazására kerül sor, 

amit napon belül is változtathatnak, s alapja az előzőnapi záróár. 

Globalizálódó világunk hatása klíringházak és értáktárak működésében is 

megmutatkoznak. Mára a garancia- és letétképzés elvei is globálisnak mondhatóak. Nincs 

markáns eltérés Európa és az USA biztosítékkezelésében. Minden elszámolóház és értéktár 

ugyanazon kihívásokkkal néz szembe, s azonos elvek mentén alakítja ki 

garanciarendszerét. 

V.3.3. Garancia a T2S-ben 

Az Európai Központi Bank naponta frissíti és közzéteszi a befogadható eszközök listáját. 

A kollaterálként elhelyezett eszközök két részre bonthatóak, egy általános és egy 

ideiglenes keretre. 

„Az ügyfelek a következők útján biztosítják az elfogadható eszközöket: 

a) tulajdonjog átruházása, amely visszavásárlási megállapodás jogi formájában jelenik 

meg; vagy 

b) biztosítéki jog, azaz az érintett eszközökre vonatkozó kézizálogjog, engedményezés, 

illetve jelzálogjog létrehozása, amely fedezett hitel jogi formájában jelenik meg, mindkét 

esetben a székhely szerinti NKB által elfogadott és dokumentált nemzeti szerződéses vagy 

szabályozási rendelkezéseinek megfelelően.”37 
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Az EKB által közzétett táblázat tartalmazza a befogadható instrumentumok típusát, 

kibocsátóját, a haircut-kategóriát, a kamatozás, vagy szelvény típusát, az eszköz 

kibocsátásának dátumát, az eszköz lejáratát, az eszköz ISIN-kódját vagy regisztrációs 

azonosítóját stb. Amennyiben a klíringtag olyan eszközt szeretne kollaterálként elhelyezni, 

amely nem szerepel a listában, a saját központi bankjával kell felvennie a kapcsolatot, 

hogy az esetleges regisztráció megtörténhessen a T2S-ben. A T2Sben elsősorban EUR-ban 

denominált eszközöket fogadnak el, de a tagországok saját nemzeti devizáikban is 

elhelyezhetnek elsősorban államkötvényeket. 

V.3.4. Garanciakezelés a Euroclear rendszerében 

A Euroclear Collateral Highway szolgáltatása hozzáférést biztosít központi banki 

likviditáshoz. Segítségével fedezhetőek az OTC derivatívák, elősegíti az elszámolóházi 

árváltozások fedezését, támogatja az emelkedő fedezet kezeléséből adódó 

likviditáskezelést. 

Lehetőséget biztosít ezen felül biztonsági fedezet képzésére több tranzakció típus 

tartásából eredő kockázatokra pl. repo értékpapír-kölcsönzés stb. A fedezetek forrásai 

nyitottak, a fedezet származhat direkt az elszámolóháztól, letétkezelő partnertől, banktól.  

A Collaterál highway nem más, mint gyors elérési út a biztosítékokhoz. A rendszer real-

time kollaterál menedzsmentet tesz lehetővé közép-európai idő szerint hajnali 2:00 órától 

18:30-ig. Ezzel lefedi a legtöbb ázsiai piac üzemidejét.38 

V.3.5. A veszteségmegosztás szabályozása (Loss-Sharing Rule) 

Az elszámolóházak garanciarendszerükkel igyekeznek stabil működési környezetet 

biztosítani a piaci szereplők számára. Ezenkívül bilaterális, illetve multilaterális 

megállapodások keretében rögzítik a veszteségmegosztás módját. A piaci szokványok sok 

esetben eltérőek, az alábbiakban a leginkább elfogadott veszteségmegosztó elveket 

ismertetem. 

A DTNS-rendszerek igyekeznek bizonyos szinten maximalizálni a vállalt veszteség 

nagyságát, ezért a fizetési rendszerek résztvevői megállapodást kötnek arra az esetre, ha 

rendszer egy vagy több tagja nem képes fizetési kötelezettségének eleget tenni, hogyan 

osztják meg egymás között a veszteséget. 
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Alapvetően háromféle veszteségmegosztó megállapodás létezik: Defaulters Pay (a 

vétkes/mulasztó fél fizet), Suvivors Pay (a túlélők/vétlen fél vagy felek) vagy Third Parties 

Pay (harmadik a fizetésben nem résztvevő fél fizet). A harmadik verzió a legkevésbé 

gyakori, de találunk rá példát. A harmadik fél gyakran a nemzeti bank. Jó példa erre a 

Kanadai Jegybank, amely helytáll a vétkes fél helyett ilyen esetben. A nemzeti bank 

helytállása ugyanakkor morális kockázattal jár, ha minden esetben megtéríti a veszteséget a 

mulasztó fél helyett, ronthatja a piaci szereplők fizetési/teljesítési hajlandóságát. 

(Nakajima, 2011, 34-35) 

Az Európai Unióban 2020-tól életbe lép a Settlement Discipline Regime39 (Elszámolás 

Fegyelmi Rendszer), amelynek célja, hogy megakadályozza a kiegyenlítés meghiúsulását, 

a meghiúsult elszámolásokat nyomon kövesse és jeneltést készítsen róluk. Rendelkezik a 

kényszerbeszezés menetéről és a pénzbírságok alkalamazásáról, azok mértékéről. A 

legnagyobb meghiúsulási rátával rendelkező szereplőkről külön nyilvántartás készítését 

írja elő, s kezdeményezi a szükséges intézkedések kidolgozását. 

VI. A klíringházak jelene (SEPA, T2S, CLS, renminbi központok)  

VI.1. Az Egységes Euro Pénzforgalmi Övezet (SEPA) létrehozásához vezető út 

VI.1.1. Az európai együttműködés fejlődése  

1948-at írunk, mikor életbe lép a Benelux Egyezmény, amelynek értelmében Belgium, 

Hollandia és Luxemburg vámuniót hoz létre. 1949-ben kezdi meg működését a 

FRITALUX (Franciaország, Luxemburg. Olaszország, Belgium együttműködése), 

amelyhez hamarosan csatlakozik Hollandia is, és így létrejön a FINEBEL, ami már 

nemcsak vámunió, hanem monetáris unió is. Erre válaszul az északi államok is szövetségre 

lépnek, s megalakul az UNISKAN (Nagy-Britannia, Svédország, Dánia, Norvégia 

részvételével). 

1950. szeptember 19-én a pénzügyi integráció fontos lépéseként az OEEC országok 

aláírták az Európai Fizetési Unió alapokmányát. (Hetényi et al. 2000) Ugyancsak 

mérföldkő 1968, a Vámunió létrejötte, mint a közös piac fejlődésének első jelentős 

állomása, amelyet 1993. november 11-én a Maastrichti Szerződés, azaz Gazdasági és 

Monetáris Unió megalapozása tetőz be. 

A közös valuta, közös intézményrendszert, közös elszámolási rendszert igényel, s ennek 
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megvalósítását hosszú előkészület előzte meg. 1994-ben kezdte meg működését az Európai 

Monetáris Intézet (az EKB elődintézménye), melynek feladatai a közösségi monetáris 

politika összehangolása, a devizaügyletek irányítása, a tagállamok devizatartalékainak 

kezelése, őrzése, a fizetési rendszerek zavartalan működésének segítése, fejlesztése volt. A 

pénzügyi liberalizáció előrehaladását jelezte a Központi Bankok Európai Rendszerének 

formálódása (1998) a tagállamok jegybankjainak részvételével − élén az Európai Központi 

Bankkal. 

Az 1988. 88/361/EGK irányelv meghozta az általános liberalizációt a tőkemozgások terén. 

A tőke szabad áramlása korábban szinte csak a külföldi munkavállalók munkabér 

átutalását jelentette. 1994. január 1-jén lényegében minden pénz- és tőkemozgás 

liberalizált lett az Unión belül. (Horváth, 2002)  

Célok az EU-ban a pénzügyi harmonizáció jegyében (Carvalho, 2004): 

- Eszközök biztonságosabb tulajdonjog átruházása fizetés ellenében  

- Pénzügyi liberalizáció, technológia fejlesztése 

- Haladás, közös szabályozás megvalósítása 

- Kockázat minimalizálás és a bankrendszer alapjainak és ellenálló képességének 

megszilárdítása (Bázel I., II.; III.;) 

- Költségcsökkentés, költségharmonizáció, melynek oka, hogy Európában a cross-

border elszámolás költsége 42%-kal magasabb, mint a hazai elszámolásköltsége, 

ennek ellenére a forgalom volumene évről-évre mintegy 20-25%-kal emelkedik. (A 

cross-border elszámolások többletköltsége egyrészt adódik a magasabb tranzakciós 

díjakból, a magasabb back office költségekből, hiszen az elszámolások menete 

bonyolultabb, több erőforrást emészt fel. Másrészt az igénybevett közvetítők is 

növelik a járulékos költségek volumenét.)  

- Széttöredezett elszámolási struktúra egységesítése egy páneurópai elszámolóház 

keretein belül. 

Politikai kezdeményezések a pénzügyi integráció előmozdításáért:40 

- Giovannini-csoport létrehozása az uniós pénzügyi integráció támogatására (1996) 

- Financial Services Action Plan (1999 May);  

- Fő célok: egyetlen nagykereskedelmi piac, nyitott és biztonságos lakossági piac, 

prudenciális szabályok és felügyelet állami megvalósítása; 
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- Prospectus Directive 2003, ezt 2005-re kellett átültetni a gyakorlatba „Egységes 

útlevél” a kibocsátók számára (tájékoztatásra vonatkozó általános követelményeket 

fogalmazott meg); 

- Lámfalussy Bizottság által javasolt döntéshozatali rend Final Report of Wise Men 

on Securities Markets Regulations, amelyet az Európa Tanács elfogadott 2001-ben. 

Az összehangolt elszámolások érdekében kívánatosnak tartja Carvalho a vertikális 

elszámolási struktúrát a tőzsdei elszámolások tekintetében, azaz egy elszámolóház és egy 

központi fizetési rendszer fenntartását a jegybanki fizetések számára. Kiemelt jelentőségű 

az egységes, általános szabályozási keret megteremtése a European Securities Commitee 

közreműködésével. A megerősített együttműködésnek ki kell terjednie a szabályozók terén 

is. A felügyeleti együttműködés hiánya ma még számos esetben a befektetők 

érdeksérelméhez vezethet.41 A megerősített végrehajtás uniós szinten szintén részét képezi 

a terveknek, de ennek megvalósítása a legnehezebb. A nyílt és diszkriminációmentes 

hozzáférést a CSD-khez (központi értéktárakhoz), kizárólagos megállapodások alapján 

tartja megvalósíthatónak az unió. 

VI.1.2. Az Európai Unió közös fizetési rendszerei 

A 2007/64/EK irányelv (Payment Service Directive) célja az egységes pénzforgalom jogi 

kereteinek megteremtése, vagyis a SEPA (Single European Payments Area – Egységes 

Euro Pénzforgalmi Övezet) létrehozása. 28 uniós tagország és 4 EFTA (European Free 

Trade Association) tag (Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc), valamint Monaco és San 

Marino vesz részt benne, tehát összesen 34 ország a kontinensről.  

Az európai elszámolásforgalom egységesedése az európai elektronikus elszámolóházakat 

tömörítő The European Automated Clearing House Association informális találkozójával 

indult el, azonban hosszú út vezetett az első lépésektől a ma már olajozottan működő 

TARGET42-rendszer kiépítéséig.  

Az unió főbb elszámolási rendszerei között kell említenünk a magánszféra által alapított 

EBA_EURO1-et, amely 1999. január óta működik, s a nagyösszegű átutalások forgalmát 

bonyolítja le. Az átlagos tételnagyság már induláskor elérte az 1 millió eurót. 

                                                           
41 Jó példa erre a Buda-Cash botrány kapcsán felmerült külföldi kereskedési platform (SAXO Bank és a Dán 
Jegybank) együttműködésének hiánya. Ennek kapcsán a Buda-Cash felszámolója pert indított a SAXO Bank 
ellen 2015-ben.  
42 Trans European Automated Real-time Gross-Settlement Express Transfer 



Ezt követte a STEP143 rendszer 2000 novemberében, majd ennek továbbfejlesztéseként a 

STEP2 (az első automatizált páneurópai elszámolóház). 2003-ban kezdte meg működését. 

A STEP2-t a kisösszegű (25 000 EUR) alatti összegek elszámolására hozták létre. Az 

egységesítés jegyében általánossá és kötelezővé tették az IBAN44 és BIC-kód45 egységes 

használatát, mely jelentősen gyorsítja az elszámolásforgalmat, könnyíti a fizetési 

megbízások teljesítését. 

Trans European Automated Real-time Gross-Settlement Express Transfer 1999. január 1-

jén kezdte meg működését az Európai Monetáris Intézet munkájának eredményeként. A 

résztvevő tagországok VIBER-rendszereit összekötő interlinking rendszerből fejlesztették 

ki, ezzel megvalósult az egységes fizetési övezet az Unión belül a jegybanki fizetések 

tekintetében. Használata nem kötelező. Piaci elven működik, vele párhuzamosan más 

elszámolási rendszerek is működnek. A TARGET2 2007 novemberében váltotta fel a 

TARGET-ot, egységes közös technikai platformként. Moduláris felépítésű, három 

modulját a Deutsche Bundesbank (fizetési modul), a Banque de France 

(ügyfélszolgáltatások) és a Banca D’Italiana (kommunikációs infrastruktúra) közösen 

üzemelteti. A rendszer használata kötelező a jegybanki fizetések esetén. A rendszer 

újdonsága a kötelező tartalékkezelés, segítségével közös likviditáskezelés is 

megvalósulhat. A rendszer bevezetésével jelentősen csökkentek a tranzakciós költségek, 

hiszen a klíringrendszerekkel szemben támasztott egyik fő követelmény, hogy mindenki 

számára elérhetők legyenek. 

Az Európai Bizottság közleménye az Európa 2020 stratégiában46 az intelligens, 

fenntartható és inkluzív növekedés stratégiáját célozza meg. A fenntarthatóság jegyében − 

gazdasági és környezetvédelmi szempontból egyaránt − cél, hogy a tagországok és az EU 

megerősödve kerüljön ki a gazdasági válságból. Ehhez elengedhetetlen a pénzügyi 

felügyelet erősítése, a szabályozási hiányosságok pótlása a határidős piacok, az 

elszámolásforgalom és a kockázatkezelés terén egyaránt. A fogyasztóvédelem  erősítése 

révén a szolgáltatókat mind magasabb színvonalú termékek, szolgáltatások előállítására 

sarkallja. 

TARGET2 Securities: Az első páneurópai értékpapírelszámolási-rendszer, amelyhez 

Európa értéktárai 4 hullámban terveztek csatlakozni. A T2S jelentősége a klíring házak 

liberalizációjában rejlik, korábban nem volt törekvés az értékpapír forgalom 
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egységesítésére, az elszámolás és a társasági események harmonizált kezelésére. A 

rendszer indulását 2015 júniusára tervezték, elsőként Görögország, Románia, Málta, 

Olaszország és Svájc részvételével. A második hullámban, 2016 márciusában Belgium és 

Portugália csatlakozott a platformhoz. Többen, köztük Magyarország is, elhalasztotta a 

csatlakozását. Így a harmadik hullámban Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Dánia és a 

Euroclear lépett a tagok sorába. Magyarország a harmadik hullámban tervezte a belépését, 

de ezt elhalasztotta 2017-re, így a rendszerhez való kapcsolódást, akárcsak Németország, 

Ausztria, Finnország, Szlovákia és Szlovénia, az idei évre vállalta. Lengyelország jelenleg 

nem tervezi, hogy csatlakozik. Ennek oka az lehet, hogy sajátfejlesztésű az európai 

szabványoktól eltérő értéktári rendszert működtet. A kimaradók között van még Nagy-

Britannia, Izland, Ciprus, Horvátország, Írország, Norvégia és Svédország is.  

A rendszerhez közvetlenül és közvetetten is lehet csatlakozni valamely tag-

elszámolóházon keresztül.  

A T2S előnye a társasági események egységes kezelése, a gyors és egységes értékpapír-

elszámolás bevezetése. A T2S segítheti a pénzügyi vállalkozások nemzetközi térhódítását 

azáltal, hogy nem kell külön szerződéses kapcsolatot kialakítaniuk az elszámolási 

partnereikkel, egy közös platform segítségével, online tudnak kommunikálni, ügyleteket 

bonyolítani. A stabil, ellenőrzött, garanciákkal bebiztosított rendszerben egységes 

elszámolási instrukciók alapján tudnak „levelezni”. Az értékpapírok elérhetősége, 

elszámolhatósága jelentősen leegyszerűsödhet, csökkenhet az úton lévő instrumentumok 

volumene. Egyszerűbb és átláthatóbb értékpapír kölcsönzési rendszer jöhet létre általa. 

Továbbá nem hanyagolhatjuk el a T2S likviditáskezelésre gyakorolt hatását sem, hiszen a 

gyorsuló elszámolások megkövetelik a likviditáskezelés átalakítását, az új elszámolási 

ciklusok bevezetése, a már meglévő infrastruktúrához, erőforrásokhoz illesztése nem kis 

feladat.  

A rendszer bevezetése mind informatikailag mind humán erőforrás területen jelentős 

eszközöket köt le, számos fejlesztést igényel a pénzügyi szolgáltatóknál. Hogy mely 

tagország milyen mértékben aknázza a ki a T2S-ben rejlő lehetőséget, még csak 

találgatások tárgya. Hiszen a részvétel önkéntes, hogy mely ország milyen értékpapírokat 

és milyen devizákat vezet be a rendszerbe, még kérdéses. A klíringházak közti közvetlen 

kapcsolat és rendszerhez való közvetlen csatlakozás lehetősége eddig nem látott 

versenyhelyzetet teremt az elszámolóházak piacán. A monopolhelyzetben lévő nemzeti 

elszámolóházak és értéktárak elveszthetik piacvezető szerepüket. 

Elmondható tehát, hogy a 19. században egyeduralkodó postatakarékpénztári rendszert 



mára háttérbe szorította a kétszintű bankrendszer, s a bankok által életrehívott, 

központosított elszámolási rendszerek uralják a pénz- és értékpapír-elszámolásforgalmi 

piacot. A vámuniók gondolatától mára eljutottunk a páneurópai elszámolási rendszerekig, 

melyek legújabb fejlődési állomása a T2S. A pénz és értékpapír forgalom páneurópai 

szinten történő koordinációja, számos változást hoz a tőkepiacokon. A társasági események 

kezelése, szervezése merőben új eleme az elszámolások központosításának. A ma még 

hosszadalmas és nehézkes kamat-, osztalék-jóváírások ideje jelentősen lerövidülhet, 

akárcsak az értékpapírok bevezetése egy-egy új piacra, valamint az előbbiekhez 

kapcsolódó adó tételek elszámolása, levonása egységesülhet. A T2S is a bankunió irányába 

mutató fejlesztés lehet, aminek a létrehozásáról egyre több szó esik napjainkban.  

Fentiekben szerettem volna rávilágítani, hogy a mai elszámolásforgalmunk alapjait a 

nemzetközi postaegyezmények rakták le, s a cross-border fizetések gyökerei is a postákhoz 

és postatakarékpénztárakhoz nyúlnak vissza. A vámuniók és pénzügyi egyezmények voltak 

a mai pénzügyi integráció előfutárai, s jelentősen befolyásolták a pénzforgalmat. A 

kétszintű bankrendszer központi eleme a jegybank, szinte kivétel nélkül a modern 

klíringrendszerek üzemeltetője és felvigyázója, fejlődése meghatározza a pénz- és 

értékpapírelszámolás gyorsaságát, hatékonyságát. Ezen túlmenően pedig valós idejű 

elszámolási rendszer működtetésével, SWIFT-kommunikációjával szabad bejárást biztosít 

a világ bármely más tőkepiacára és utat biztosít az egyéb más országokban működő 

klíringrendszerekhez.   

A T2S az európai harmonizációhoz elengedhetetlen klíringrendszer, de technológiában 

nem hozott újat. A már meglévő infrastruktúrát használja, annak is csak egy részét, a 

kisebb tagországok minimalizálják bevitt eszközeik arányát, nem pedig maximalizálják. 

Az elszámolás módja a már a 90-esévek óta ismert RTGS- üzemmód. A tranzakció 

elszámolása ezáltal jelentősen nem módosul, a rendszer jelentősége a harmonizált 

üzemidőkben és egységes banki naptár használatában rejlik. (Egységesen történik a 

bankszünnap és elszámolásnap-kezelés a rendszerrésztvevők között.)   

Az Európai Unió közös klíringrendszereinek áttekintése után a második hipotézisünk 

igazolódni látszik. Csak részben újult meg az európai elszámolásforgalom, technológiában 

nem tudott az ECB új megoldást hozni fejlesztésével, de az értékpapír-elszámolás 

egyszerűsödött és az euróban denominált értékpapírok elszámolása felgyorsult. 



2014-ben nagy vihart kavart a pénzpiacokon az orosz pénzügyminiszter bejelentése, hogy 

Oroszország függetleníteni kívánja elszámolási rendszerét a SWIFT-től.47 Egy országban 

lecserélni a már meglévő infrastruktúrát és új klíringrendszert bevezetni számos kihívást 

tartogat. A T2S bevezetését több éven át tartó megfeszített munka előzte meg a tagállamok 

részéről, mégis nehézkesek a kezdeti lépések. Oroszországnak egy éven belül le kellett 

küzdenie a felmerülő a nehézségek jórészét. Mik is lehetnek ezek?  

A piacra lépés korlátai kemények, egy fizetési/elszámolási rendszernek technológiában az 

élvonalhoz kell tartoznia és versenyképesnek kell lennie a költségek terén. Egy új klíring 

rendszer bevezetésének feltétele, hogy a felhasználók, a lakosság, a szolgáltatási szektor 

(üzletek, vállalkozások), az állami intézmények (hivatalok, hatóságok), a pénzügyi szféra 

(bankok, tőzsdék, kereskedési platformok) kellően tájékozottak legyenek, megfelelő 

képzést, oktatást kapjanak, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. A jogi, szabályozási 

környezet átalakítása talán a legegyszerűbb része az átszervezésnek, de a jogszabályok 

nemzeti implementálása is időigényes. A technikai felkészülés költséges és a kisebb 

vállalkozásokat meghátrálásra, a piacról való kilépésre is késztetheti.  

Az új rendszert mindenképpen tesztelni kell az éles üzembe helyezés előtt, amely többlet 

erőforrást kíván minden résztvevőtől. A tesztelést követően a felhasználók adatait rögzíteni 

vagy migrálni kell. A tesztelés folyamán felmerült hibák csúszást okozhatnak a rendszer 

élesítésében, ez szintén többletköltséget jelent.  

A T2S bevezetése azért különösen nagy kihívás, mert az értékpapír-elszámolást kell közös 

alapokra helyezni, s erre korábban még nem volt példa. Az átutalási rendszerekhez képest 

a tranzakciók összetettebbek, az ügyletek sokszínűek, a közvetítésre kerülő 

instrumentumok köre jóval szélesebb, mint a devizáké. A nyilvántartandó adatok köre igen 

széles: kibocsátói adatok, értékpapír fajták sokasága (részvények, kötvények, certifikátok, 

befektetési jegyek, letéti jegyek, warrantok stb.) és azok speciális kondíciói, szelvényei, a 

kamat, az osztalék mértéke, mind-mind kell, hogy szerepeljen a nyilvántartásban. Fontos, 

hogy a kapcsolódó társasági események: beolvadás, különválás, értékpapír-címletcsere, - 

átalakítás adatai rendelkezésre álljanak minden felhasználó számára egységes formában. 

Az egyes nemzeti értékpapírelszámolási-rendszerek más technikai alapokon nyugszanak, a 

piaci szokványok, az adózás és az üzemidők is különböznek.  
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A másik fontos területe a harmonizációnak a biztosítékok és garanciák kezelése, ami az 

elszámolások szempontjából elengedhetetlen. Ez talán a legkevésbé hatékony terület a 

széttöredezett nemzeti elszámolóházi piacok tekintetében.   

„Giovannini barriers” néven ismerjük a harmonizáció során leküzdendő 

elszámolástechnikai problémákat, amelyeket 15 pontban rögzítettek a T2S harmonizáció 

kapcsán: 

1. Nemzeti különbségek az információs technológiában és interfészekben. 

2. A nemzeti klíringelés és elszámolás korlátai, a több rendszert igénylő elszámolások 

nehézségei. 

3. A nemzeti szabályozás különbözőségei a társasági események és a letétkezelés 

tekintetében. 

4. A napközbeni fizetések véglegességének hiánya. 

5. A nemzeti elszámolási rendszerek távoli hozzáférésének akadálya. 

6. Nemzeti különbségek az elszámolási periódusokat illetően.  

7. Nemzeti különbségek az üzemidőkben, elszámolási határidőkben.  

8. Az értékpapír-kibocsátás nemzeti különbségei. 

9. Az értékpapírok elhelyezésével kapcsolatos nemzeti korlátozások.     

10. Nemzeti korlátozások az elsődleges forgalmazók és árjegyzők tekintetében. 

11. A külföldi közvetítőket hátrányosan érintő belföldi forrásadó szabályok. 

12. A funkcionálisan a helyi elszámolási rendszerekbe integrált, összegyűjtött 

tranzakciós adók.   

13. Az értékpapírok kamatozásának tekintetében EU-széles keretrendszer hiánya. 

14. A pénzügyi tranzakciók kétoldalú nettósításának jogi kezelésében megmutatkozó 

nemzeti eltérések. 

15. Nemzetközi konfliktus, összeütközés a nemzeti jogszabályok alkalmazása miatt. 

(Summers, 2012, 44-45) 

Ezenkívül szót kell ejtenünk a felhasználók várakozásairól, hiszen egy új rendszertől 

könnyebbséget, kényelmet, gyorsaságot, sőt, manapság azonnaliságot vár el a klíringtag. A 

fejlesztéseknek fel kell tudniuk venni a versenyt a legkorszerűbb technológiákkal. Az 

elszámolási technológia fejlesztésével a cél a kockázatok minimalizálása, a stabil, 

biztonságos működése megteremtése. Tekintsük át az elszámolásforgalmi piacon felmerülő 

kockázatokat! 

  



A fizetések és elszámolások kockázatai (Benson-Loftesness, 2013): 

- Működési kockázat (hibából, emberi mulasztásból eredő kockázat, lekésett 

határidő, rossz formátumú megbízás vagy file, hibásan működő gépek, 

rendszerleállás stb.)  

- Hitelkockázat (ügyfél nem fizeti be hitel túllépését) 

- Csalás kockázat (szándékos károkozás, hamisítás) 

- Likviditási kockázat 

- Adatbiztonsági kockázat (adatokkal való visszaélés) 

- Hírnév vagy jó hírnév kockázata (bizalomvesztés) 

- Jogi kockázat (általános gyakorlat, közvetítők, hálózat, feldolgozási szabályok, 

szabványok, állami szabályozás változása) 

Fenti kategóriákon túl az amerikai szakterminológia külön nevesíti a téves adattovábbítást 

és a visszaérkező tranzakciókból eredő kockázatot, hiszen ezek többleterőforrásokat 

emésztenek fel az elszámolás során, időigényes a rendezésük.48 

Rambure és Nacamuli (2008) máshonnan közelítve a kérdést, alapvető vagy fő 

kockázatként49 nevesíti a veszélyt, hogy a tranzakció értéke elvész az elszámolás során. 

Ezenkívül nevesítik a helyettesítőköltség-kockázatot (replacement cost risk), amely alatt 

azt értik, hogy egy korábban megadott fizetési megbízást az elszámoló fél nem teljesít a 

megadott napon, s a piacon nyitva maradó pozíción elmaradt haszon jogcímén veszteség 

kelekezhet. Az így létrejövő kitettség, annak helyettesíthetősége költségvonzattal bír a 

piaci árelmozdulás miatt. 

Nem elhanyagolható az ún. cross currency settlement risk, amely a különböző devizájú 

elszámolási rendszerek különböző üzemidejéből adódó késedelmes elszámolás kockázata. 

Ezt a típusú elszámolási kockázatot egy német bank után Herstatt-risknek is nevezik.50 

Mára a pénzügyi szolgáltatóknak és a PSP51-nek teljeskörű üzletmenet folytonossági 

tervvel kell rendelkezniük és kockázatkezelésüknek valamennyi fent említett kockázatra 

fel kell készülniük. A vállalkozásoknak céltartalékot kell képezniük a várható 

veszteségekre, a bekövetkező káreseményekre, felelősségbiztosítással vagy megfelelő 

szavatolótőkével kell bírniuk. Az adatbiztonsági kockázatok kiszűrésére pedig már a 
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humánerőforrás felvételénél gondot fordítanak, hogy a nemkívánatos adatszivárgást 

elkerüljék.  

VI.2. Fizetési rendszerek Közép-Kelet Európában 

Az alábbi táblázat jól mutatja, hogy milyen főbb elszámolási rendszerek működnek ma a 

T2S bevezetése előtt, és milyen időbeli eltolódással kerültek bevezetésre az egyes RTGS-

rendszerek. Persze a táblázat csak bizonyos háttérinformációk birtokában nyeri el 

jelentőségét, hiszen nyilvánvaló például, hogy Szlovákia és Csehország szétválása, az 

unióhoz való csatlakozás számos változást eredményezett Európa elszámolási 

struktúrájában. 

 

 

1. sz. táblázat: A fontosabb európai fizetési rendszerek 

Forrás: saját készítésű táblázat 

 

Románia annak ellenére, hogy későn vezetett be RTGS-rendszert, élvezi annak előnyét, 

hogy a piacon már kipróbált és bevált fejlett rendszert tudott üzembe helyezni. A lengyel 

elszámolóház ugyanakkor hátrányos helyzetből indult az uniós harmonizáció terén, mivel 

saját fejlesztésű rendszerét kellett átalakítania, hogy csatlakozni tudjon a TARGET-hoz.   

Albánia viszont teljesen kilóg az európai országok sorából átmenetinek nevezhető, s még 

kiforratlan rendszerével. Nemzeti Bankja 1997 óta kínál klíringszolgáltatást, de 
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elektronikus elszámolási rendszere csak 2005 óta működik. Nincs központi értéktára, a 

bankok látják el a letétkezelői és értéktári funkciókat. Mára bankrendszerét 16 

kereskedelmi bank alkotja a központi bank mellett. Jelentős a külföldi túlsúly, a 16-ból 14 

nemzetközi nagybank leánybankja, úgymint Raiffeisen, Credit Agricole stb.  

Bulgáriában 1996-ig korlátozott volt a külföldi bankok piacra lépése, részben ennek 

köszönhető a pénzügyi elmaradottság is. Egyedi jellemzője, hogy két 

értékpapírelszámolási-rendszer működik országosan, a Government Securities Depository 

(GSD), amely 1992-ben kezdte meg működését, és a Central Depository AD (CDAD), 

amely 1996-ban indult el. 2003-óta működik RTGS52-elszámolás (RINGS), ami az egész 

országban biztosítja a fizetések végső elszámolását. Különlegessége, hogy a rendszer 

üzemidejében nettósít. A VIBER-tranzakciók 1 órán belül teljesülnek, a rendszer SWIFT-

alapú szabványt használ a nemzetközi standardoknak megfelelően. A cross-border 

fizetésekhez Bulgária levelező bankokat használ, és SWIFT-rendszert üzemeltet. Ezen 

ügyletek általában 3 nap alatt teljesülnek, ez az elszámolási periódus viszonylag hosszúnak 

számít.  

Meglepő viszont, hogy egyéb nemzetközi pénzközvetítő rendszerek is sikeresen teret 

hódítanak Bulgáriában, megtalálhatjuk a Western Union, a Moneygram, az Xpress Money, 

az Exact Transfer and Travelex szolgáltatásait a piacon.  

Közép-Kelet-Európa országainak közös jellemzője (persze kivételt mindenhol találunk), 

hogy a központosított pénzügyi infrastruktúra mellett egy központi értéktár, egy tőzsde, 

egy RTGS-rendszer, egy retail elszámolási rendszer működik. Tőzsdéik lokálisak, 

elsődlegesen helyi értékpapírok forgalmazását végzik, a kereskedés volumene nemzetközi 

szinten nem igazán jelentős. A megkésve induló fejlődése eredménye továbbá, hogy 

„importált” klíringrendszereket használnak. 

A közép-kelet-európai országokat univerzális külföldi bankok uralják, az értékpapírpiac 

sekély, a pénzügyi kultúra fejlesztésre vár. A kereskedelmi bankok túlsúlya kevés teret 

hagy az egyéb pénzügyi közvetítők számára, a lakossági befektetések csak kis részét 

képzik a tőzsdei forgalomnak. A széttagolt elszámolási rendszerek nem kedveznek a 

nemzetközi részvény és értékpapír ügyletek terjedésének a jelenlegi magas tranzakciós 

költségek miatt. A T2S egyelőre azonban nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, a 

késve csatlakozó Magyarország klíringtevékenységének csak kisebb hányadát vezette be a 

páneurópai rendszerbe. (Kizárólag az EUR-ban denominált értékpapírok elszámolása zajlik 
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közvetlenül a T2S-ben.) A kontinens országai53 közül számos választotta a távol maradást: 

Örményország, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Grúzia, Izland, Oroszország, Törökország. 

Fentiek alapján igazolható a kezdő hipotézisünk, mely szerint az európai kontinens kis 

országainak klíringstruktúrája eltér a fejlett pénzügyi központok klíringházi 

kooperációjától. Nemcsak méretbeli eltérést találunk, hanem erősen központosított 

klíringpiacot és intézményrendszert. 

VI.3. A transznacionális elszámolóházakról röviden 

Az 1960-as évek növekvő eurobond kibocsátás elindulásával két nemzetközi értéktár 

alakult meg a Euroclear Bank és a Cedelbank S.A., amely 2002 óta Clearstream Banking 

S.A. néven működik.54 Mindkét szervezet kifejezetten a nemzetközi elszámolásokra 

szakosodott. A Euroclear Franciaország, Hollandia, Belgium tekintetében központi 

értéktáraként működik, ESES-néven az elszámolóházi piac meghatározó szereplője. Az 

Egyesült Királyság és Írország piacán is Központi Értéktáraként van jelen, akárcsak 

Svédországban, ahol 2008-ban került sor a VPC55 értéktár akvizíciójára a Euroclear által. 

Finnországban a Euroclear 25 éve dolgozik a tőkepiac megerősítésén szolgáltatásaival.56  

A Euroclear a Euroclear PLC tulajdonában van, ennek érdekessége, hogy a mintegy 121 

intézményi részvényes egyike sem rendelkezik 5%-nál nagyobb részesedéssel. Az 

elszámolóház 42 devizában 33 piac elszámolásai képes kezelni, és az EURONEXT57 

elszámolásait is ő végzi. A Euroclear order routing rendszere a Fundsettle 2000-ben indult 

hódító útjára, 27 ország 900 alapkezelőjének a befektetési jegyei érhetőek el általa.58   

A Clearstream nemzetközi értéktár 56 piachoz biztosít hozzáférést, s ezzel a klíringházi 

piac egyik legnagyobb szereplője. A Clearstream a Deutsche Börse Group és a Cedel 

International 50-50%-os tulajdonában van, 38 devizában 33 piac elszámolásait képes 

lebonyolítani. (Giovanni report) A Vestima+, a Clearsrream order routing platformja 2005-
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58 https://www.euroclear.com/services/en/fundsplace.html#content_title (letöltve: 2017.08.20.) 



ben indult el, s mára az egyik legismertebb befektetési jegy elszámolási felület.59 „Multi 

domestic” megoldásként ismerik, mert felismerve az egyes nemzeti piacok sajátosságait, 

azokból fakadó elszámolási akadályokat, sikerült egy platformra terelni a cross-border 

elszámolásokat a befektetési jegyek tekintetében. A rendszer előnye a gyors, pontos, 

folyamatosan nyomon követhető elszámolás. A felhasználókat, kereskedő feleket online 

hozzáféréssel támogatja. Az STP feldolgozás aránya közelíti a 100%-ot.  A rendszer a 

DvP- és FoP-elszámolást is támogatja. 

A piacra harmadikként belépő Calaston60 elszámolási megoldásaival 34 országban van 

jelen, mintegy 1200 partnerrel áll kapcsolatban. Order routing rendszerének célja az 

elszámolási kockázatcsökkentés, a piacok közti átjárhatóság megteremtése, az 

ügyfélelégedettség biztosítása széles termékpalettával. A Calaston az Egyesült Királyság 

piacának 99%-át, az ír és louxembourgi piac 60%-át fedi le. Irodái Sydneyben, Londonban, 

Hongkongban és Louxembourgban vannak. 

VI.4. CLS – Continuous Linked Settlement 

Az elszámolási piac egyik legújabb szereplője a CLS, amely a korábban tárgyalt 

klíringrendszerektől eltérően, kifejezetten az FX és az OTC derivatív ügyletek 

elszámolására szakosodott. Jelentősége abban áll, hogy korábban nem volt még kísérlet a 

nemzetközi devizaelszámolások egy rendszerbe történő becsatornázásra, világszéles 

hálózat működtetésére. A CLS gyakorlatilag az első transznacionális devizaelszámolóház, 

amely a tagok RTGS-rendszeréhez közvetlenül csatlakozik. A CLS létrehozása volt a 

magán (üzleti) szféra válasza a gazdasági válságot követő, rendszerkockázatot csökkentő 

igényekre. Korábban nem volt még törekvés arra, hogy globális PvP-elven működő 

rendszert hozzanak létre az elszámolások lebonyolítására a piac szereplői.   

Ennek jelentősége abban rejlik, hogy a felek kiegyenlítési kockázata jelentősen csökken a 

hagyományos deviza elszámolásokhoz képest, amelyek levelezőbankokon keresztül 

zajlanak. A levelezőbanki elszámolás során a felek tranzakciói nincsenek kapcsolatban 

egymással, az egyik oldali teljesítés nem feltétel a másik oldali teljesítésnek. A tranzakciók 

időben elválnak, a Herstatt-risk igen komoly méreteket ölthet, s ez jelentős 

likviditáskiesést okozhat. A kockázat az résztvevő devizáktól függően akár 1-3 napig is 

fennállhat (több időzónán átívelő ügyletek esetén).  

                                                           
59 http://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/investment-funds-services/vestima--
successfully-launched/19780 (letöltve: 2017.08.19.) 
60 http://www.calastone.com/about-us/ (letöltve: 2017.08.21.) 



18 devizában61 mintegy 60 tagintézmény számára biztosít elszámolást a világ legnagyobb 

FX-klíringrendszere. A rendszer célja tehát a kockázatcsökkentés és az elszámolások gyors 

lebonyolítása integrált rendszerben. A rendszer résztvevői központi bankok, kereskedelmi 

bankok, kis- és nagyvállalatok és alapkezelők.62 FX spot, FX forward, FX swap, és OTC 

hitelderivatívák elszámolását végzi. A rendszerben résztvevő devizák száma folyamatosan 

nő, akárcsak a tagok és az elszámolási helyek száma. A szervezet működését a Fx Global 

Code rögzíti, amely a piac jó gyakorlatának elveit fogalmazza meg, hogy növelje az 

elszámolások biztonságát, aminek volumene mára eléri a napi 5 trillió USD-t.  A kódex 

célja a megbízható, tisztességes, likvid, nyitott és átlátható piac biztosítása, versenyképes 

áron történő kereskedés, valós piaci adatok mellett.63  

A szervezet aktívan részt vesz az iparági konzultációban és figyelemmel kíséri a piaci 

környezet változásait. „Outside In ̶ Inside Out” megközelítésben folyamatosan nyomon 

követi az európai, az ázsiai és az amerikai piac szabályozását. Működésének meghatározói 

az iparági megállapodások, iparági standardok, jogszabályok, a jegybankok és 

bankszövetségek, iparági szövetségek, szabvány hivatalok, szervezetek.64 

1996-ban látott napvilágot a CPSS által kiadott: The Allsopp Report,65 amely a 

devizaügyletek elszámolási kockázatára hívja fel a figyelmet és stratégiát fogalmaz meg a 

kockázat kezelésére. Ennek hatására indult el a CLS 2002-ben, akkor még csupán hét 

devizanem elszámolásával (AUD, CAD, CHF, EUR, JPY, GBP, USD). 2003-ban négy 

újabb devizanem (DKK, NOK, SGD, SEK) is bekerült az elszámolóház vérkeringésébe. 

Ezt követően gyorsan ment a terjeszkedés, 2015-ban a BIS FX Munkacsoport részvételével 

megszületett az FX magatartási kódex, később stratégiai megállapodás köttetett a CLS és 

az IBM között, automatizálták a nettósított fizetési szolgáltatást. 2016-tól elérhetőek az 

aggregált FX adatok az előfizetők számára, 2017-ben bevezették az alternatív modellt a 

CLS-tagság tekintetében. 

 

                                                           
61AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, ILS, JPY, KRW, MXN, NOK, NZD, SEK, SGD, USD, 
ZAR  
62 https://www.cls-group.com/ProdServ/Pages/default.aspx (letöltve: 2017.08.26.) 
63 https://www.cls-group.com/MarketInsight/FXGlobalCode/Pages/FXGlobalCode.aspx (letöltve: 
2017.08.26.) 
64 https://www.cls-group.com/MarketInsight/RegAffairs/Pages/home.aspx (letöltve: 2017.08.26.) 
65 Settlement Risk In Foreign Exchange Transactions – a strategy for addressing FX settlement risk (letöltve: 
2017.09.01.) 



VI.4.1. A CLS működése66 

A tagok a tranzakciót követően általában 30 percen belül beadják az elszámolási 

rendszerbe a megbízásokat, amelyet a CLS ellenőriz és hitelesít. A megbízásokat a 

rendszerben az elszámolásnapig tartják, az elszámolási periódus egy ötórás időintervallum, 

amelyben az összes tag RTGS- rendszer nyitva van. A tagok egyetlen multidevizás számlát 

használnak a rendszerben, amely segítségével a tranzakciók valós időben könyvelésre 

kerülnek. A számlákat a rendszerben naponta leürítik, így minden napvégi és reggeli 

egyenlege nulla. Mint minden RTGS-rendszer esetében a fizetések itt is véglegesek és 

visszavonhatatlanok.  

 

 

3. sz. ábra: A CLS rendszer működésének sematikus ábrája 

Forrás: https://stevenbinlu.wordpress.com/2015/08/12/introduction-to-continuous-linked-settlement-cls/  

 (letöltve: 2018.11.26.) 

 

Az OTC hitelderivatívák esetén elmondható, hogy a CLS összeköttetésben van a The 

Depository Trust & Clearing Corporationnel, ami egy globális integrált elszámolási 

infrastruktúrát jelent. Az ügyleteket itt is konfirmálják és párosítják, majd a szerződésben 

foglaltak szerint a friss információk alapján centralizáltan és automatikusan megtörténik az 

elszámolás a felek között. A rendszer a beérkező ügyletek alapján kétoldali nettósítást 

végez, csökkentve ezzel a fizetések lividitás igényét. Az elszámolás kilenc devizában 

valósul meg: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, HKD, JPY, SGD, USD.67 
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Kiegészítő szolgáltatásként működik az In/Out Swap Service, amely a napközbeni 

likviditási nyomást hivatott csökkenteni, azáltal, hogy napközben két ellentétesirányú, 

azonos nagyságú devizaügyletet képez. Az egyik láb a CLS-ben kerül felhasználásra, hogy 

csökkentse a tagok nettó pozícióját. Ezekkel a napközbeni swapokkal mérsékelhetőek a 

CLS fizetési kötelezettségei (mintegy 75%-kal). 

A CLS tehát eddig egyedülálló szolgáltatást nyújt az FX és az OTC derivatívák 

elszámolásához, kihasználva a piaci rést és jelenleg monopol helyzetét, biztosítva az 

egységes elszámolási platformot 60 tagintézet számára. A CLS felvigyázója és 

működésének szabályozója a Federal Reserved. A rendszerhez közvetlenül és közvetetten 

is csatlakozhatnak a tagok, akiknek különböző üzleti, kockázati, szabályozási, jogi és 

pénzmosás elleni kereteknek kell megfelelniük.  

A BIS 1986-óta háromévente vizsgálja a deviza és 1995 óta az OTC piacok forgalmát, s 

készít róla jelentést. Az utolsó felmérés 2016 áprilisában volt, s ez a felmérés rávilágít arra, 

hogy milyen nagy volumenű kereskedés zajlik nap mint nap a tőzsdéken és az MTF-

platformokon kívül. A forex piacon az átlagos napi forgalom 2016 áprilisában mintegy 5,1 

trillió dollár volt, s az amerikai dollár, azzal, hogy az ügyletek 88%-ában vett részt még 

mindig a vezető kereskedési deviza. Míg az EUR, a JPY és az AUD veszített 

jelentőségéből a nemzetközi devizapiacokon, addig a renminbi megduplázta részesedését, s 

a világ nyolcadik leggyakrabban kereskedett devizájává lépett elő. Érdemes megemlíteni, 

hogy a forgalom 95%-a az amerikai dollárral párban történt. 

2016-ban az EUR a devizapiaci forgalom 31%-át tette ki, ami enyhe visszaesés a korábbi 

32-33%-hoz képest. Az FX swap tranzakciókban szintén az USD uralkodó 91%-os 

részvételi aránnyal. Meglepő, de a deviza opcióknál 24%-os visszaesés volt tapasztalható, 

míg a deviza swapok volumene 79%-kal nőtt. A devizakereskedelem 51%-át a 

pénzintézetek generálták, de a nempénzügyi vállalatokkal folytatott kereskedelem 

(kormányzat és válallatok) mindösszesen 7% volt, ami csekélynek mondható. Az 

euróövezet forgalma a 2013-as 9%-ról 2016-ra 8%-ra csökkent.68 

                                                           
68 Triennial Central Bank Survey, Foreign exchange turnover in April 2016, Monetary and Economic 
Department, September 2016, Annex tables revised on 11 December 2016 
http://www.bis.org/publ/rpfx16fx.pdf  (letöltve: 2017.09.10.) 



VII. Elszámolási pólusok Európán Túl – az Amerikai Egyesült Államok 
és az Oroszország-Kína tengely erősödése 

A 2010-es évekre London mellett New York volt képes a globális pénzügyi központ 

szerepének betöltésére. Az Amerikai Egyesült Államok szétszabdalt, kevéssé egységes 

elszámolási hálózattal rendelkezik, de a bankok és az elszámolási partnerek azonos 

protokollt (SWIFT69) használnak az elszámolás-forgalomban. Az USÁ-t, mint gazdasági és 

katonai hatalmat mindenképpen a világgazdaság egyik pólusának tekintjük, a klíringház 

szegmens szempontjából is központi szerepet tölt be, bár nincs egységes elszámolási 

platformja. Számos csekk-elszámolóház és kártyatársaság működik az Egyesült 

Államokban, és több intézmény innen indult világhódító útjára, pl. a Mastercard, a Visa. A 

levelezőbanki kapcsolatoknak igen nagy szerep jut mind a pénz, mind az értékpapír-

elszámolások terén.  

A tőzsdei kereskedés gyökerei 1792-re vezethetőek vissza, ekkor írta alá 24 bróker 

ügynökség a Buttonwood Agreement-et70. Ekkor kezdődött hivatalosan New Yorkban az 

értékpapír-kereskedelem szervezett keretek között. A fejlődés gyors ütemű volt, 1817-re 

létrejött a New York Stock & Exchange Board, amely már 40 irodát bérelt a Wall Streeten. 

1982-ben a LIFFE (The London International Financial Futures and Options) 

megalakulásával a rövidtávú kamatláb ügyletek kereskedése is megvalósult. A 2000-es 

évek rohamos fejlődése magával hozta az energiapiaci elszámolások megvalósítását és az 

EURONEXT (Amszterdam, Brüsszel, Párizs és Portugália részvényügyleteinek közös 

elszámolási platformja) születését.71  

Az elmúlt évek legjelentősebb jogszabályi változásai a FATCA (Foreign Account Tax 

Compliance Act), a Dodd Frank Act72 és az AIFMD (Alternative Investment Funds 

Managers Directive), valamint a 2003-as Check 21 Act (csekk elszámolási törvény) 

bevezetése voltak, amelyek jelentős változásokat indukáltak az elszámolási piacon. 

A pénzátutalások lebonyolításáért a FED által üzemeltetett Fedwire és a CHIPS-rendszer 

felelős. A FED ezen kívül értékpapírelszámolási-rendszert működtet (Fedwire Securities 

Service), a kincstárjegyek elszámolását pedig a GSCC-n (Government Securities Clearing 

Corporation) végzi. 

                                                           
69 Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, 1973-ban jött létre,  
http://www.swift.com/about_swift/company_information/swift_history?lang, (leöltve: 2014.12.01.) 
70 https://en.wikipedia.org/wiki/Buttonwood_Agreement, (letöltve: 2016.05 21.) 
71 https://www.theice.com/publicdocs/ICE_at_a_glance.pdf, (letöltve: 2015.01.01.) 
72 Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act  
http://www.cftc.gov/LawRegulation/DoddFrankAct/index.htm (letöltve: 2017.06.05)   



New York vezető szerepének motorja a jól képzett, folyamatosan fejlődő munkaerő volt, 

de a fejlődés lendülete a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás után megtört. A szigorú 

vízumszabályok negatívan hatottak a munkaerő áramlásra, és ez versenyképesség 

romláshoz vezetett. A másik fejlődésre ható tényező a Sarabanes–Oxley Act73 volt, amely 

szigorú szabályok betartásához köti a pénzügyi vállalkozások tevékenységét. A jogszabály 

kitér a vállalkozások belső ellenőrzési, beszámolási kötelezettségeire, a vezető 

tisztségviselők felelősségére, a pénzügyi jelentési kötelezettségre. 

VII.1. A fizetési szokások hatása a klíringrendszerekre és kapcsolódó 
szolgáltatásokra 

Ahhoz hogy megértsük a különböző fizetési módok és rendszerek elerjedésének okait, 

ismernünk kell a felhasználói igényeket, amelyre reagálva a bankok és pénzügyi 

szolgáltatók létrehozták klíringrendszereiket és fizetési alkalmazásaikat.  

Az ügyfeleket alapvetően két csoportra oszthatjuk fizetési attitűdjük alapján, vannak a 

gondatlan és az óvatos fizetők. A gondatlanok legfőbb vonásai, hogy nem követik nyomon 

banki egyenlegeiket, időben vagy késve fizetnek, előfordulnak esetükben limittúllépések és 

erősen kényelemorientáltak. Az óvatosak ezzel szemben folyamatosan figyelemmel kísérik 

egyenlegüket, – erre alkalmasak a mobil eszközök és alkalmazások – ügyelnek pénzügyi 

limitjeikre és költekezésükre, pontosan, határidőre fizetnek, nem lépik át a hitelkeretüket. 

Az új fizetési eszközök meghonosításakor tehát tekintettel kell lenni ezen tényezőkre is. Az 

ügyfelek számára kiemelt prioritású a kényelem, a költség, a státusz és a megítélés. (LOC 

2454)  

Az amerikai szakterminológia 4 generációra osztja fel (jelenleg) a fizetési szolgáltatásokat 

igénybevevő ügyfeleket:74 

1. Seniors (1946 előtt születettek): erősen csekk- és készpénzorientált ügyfelek, akik 

nem biztosak az ATM-ek használatában, a hitelkártyát általában veszélyesnek ítélik 

meg, leginkább bankba járnak vagy telefonon intézik bankügyeiket. 

2. Boomers (1946-1964 között születettek): erősen hitelkártya-használók, ők 

képviselik a csúcskeresők csoportját, erős vásárlóerővel bírnak, jelzáloghitel 

tartozásuk van és rendszeresen felkeresik a bankok ügyfélszolgálatát. 

                                                           
73 Paul Sarbanes és Michael Oxley nevéhez fűződik 
74 Loc 2469 US Payment 



3. X-generáció (1964-1974 között születettek): erre a korosztályra már a debitkártya-

használat jellemző, igénybe veszik az online tér nyújtotta szolgáltatásokat, elvárják 

az átláthatóságot minden termék esetén. 

4. Y-generáció (1975-2005 között születettek): debitkártyát használó fiatalok, akik az 

online bankolás hívei, online termékeket és megoldásokat keresnek.  

A technológia fejlődésével a felhasználók igényei is változnak, mára a fizetési és bankolási 

szokások jelentősen átalakultak. A pénzintézeteknek a legszélesebb körű szolgáltatásokat 

kell nyújtaniuk, hogy minden generáció igényeit kielégíthessék.  

A szeniorok igénylik a papíralapú megbízásokat, amelyeket személyesen az 

ügyfélszolgálatokon adahatnak meg, nagyobb a bizalmuk a személyes ügyintézés során, 

ennek egyik oka az infokommunikációs- és internet-technológiában való jártasság hiánya. 

A Boomers csoport tagjainál inkább státuszszimbólum a privátbankári szolgáltatások 

igénybevétele, mivel a jól keresők csoportjába tartoznak, a mobil eszközöket általában 

ismerik, de igénylik a személyes konzultációt. Az online platformokat is szívesen 

használják, igényeik jelentősen befolyásolhatják a banki fejlesztések irányát. A fiatalok 

megjelenése egyértelműen a mobil bankolás és digitalizáció erősödését hozta magával a 

pénzügyi fejlesztések terén, előtérbe helyezve a biometrikus azonosítók és mobil 

applikációk fejlesztését. 

VII.3.  Fizetési és elszámolási rendszerek az Egyesült Államokban  

Az USA-ban 6 alapvető fizetési rendszer működik. Találkozunk készpénzes fizetéssel, 

csekkel, hitelkártyás vásárlással, betéti kártyás vagy „fizető”kártyás vásárlással, automata 

klíringházon keresztül történő elszámolással (átutalás) és a „wire transfer” rendszerrel. 

(Loc 100-109). A fenti hat kategória gyakorlatilag hatféle fizetési módot fed le, amely 

mára világszerte elterjedt. A fizetések célját tekintve megkülönbözetet: 

 POS (point of sale)  

 Remote commerce (távoli kereskedés) 

 Bill payment (számlafizetés) 

 P2P payment (person to person, személyek közötti, amelyet neveznek A2A – 

account to account vagy me to me fizetésnek is) 

 B2B – business to business/bank to bank – üzleti felek közötti/bankok közötti 

fizetés 

 Income payment (jövedelem, költségfizetés, salary, benefit, expens). (Loc 109-124) 



A fizetés típusának meghatározását a fizetés céljához köti, a hazai terminológiába a távoli 

kereskedés kevéssé illeszkedik és az európai gyakorlatban nem a fizetés célja a mérvadó, 

hanem a küldő vagy fogadó fél statisztikai besorolása. Mára a fenti fizetési 

módokkiegészületk a mobil-fizetéssel és számos forrás külön kezeli a Paypal nyújtotta 

fizetési szolgáltatást.  

Az amerikai terminológia megkülönböztet open-loop (vagy másnéven hub and spoke) és 

colsed-loop rendszereket. Az open-loop rendszerek nagyméretűek, tömeges tranzakciók 

lebonyolítására fejlesztették ki őket. Ebben a rendszerben szükség van egy közvetítőre 

(központra), ami lehet bank vagy elszámolóház/értéktár. A hub and spoke modellben a 

közvetítő áll kapcsolatban a fizető felekkel. A legtöbb fizetési rendszer ma ezen az elven 

működik. Ide sorolhatóak a bankkártyás elszámolások, az ACH-k által lebonyolított 

tranzakciók (átutalás), a wire transfer és a csekkelszámolás. Ezen rendszerek előnye, hogy 

gyorsan bővíthetőek. (US Payment, Loc 165) 

A hat legfőbb fizetési mód az USA-ban röviden: 

1. Készpénzes fizetés – hagyományos B2B készpénzes vásárlás, amely legelős fizetési 

mód. 

2. Csekken történő fizetés – a csekk elszámolási rendszer (nettó elven működő, batch 

elszámolású rendszer, amely nem egységes egész, a bankokhoz több elszámolóház 

is kapcsolódik). A csekkklíring-forgalom a szervezetek szoros együttműködését 

kívánja meg, hiszen a csekkek tárolása, szállítása, scannelése és kiegyenlítése 

többlépcsős folyamat, a határidők betartása és a folyamatosság biztosítása 

elengedhetetlen. A csekkelszámolás alapvetően 2 nap alatt valósul meg (D2 

processing), de a folyamat gyorsítása érdekében a FED külön check image clearing 

hálózatot üzemltet. A két nap azért szükséges az elszámoláshoz, mert a 

fedezetellenőrzést követően a csekkek valódiságát is vizsgálni kell. Természetesen 

a küldő és a fogadó fél bankja is elvégzi az érvényesség és hitelesség vizsgálatát. 

(US Payment, Loc 842- 910) 

3. Hitelkártya – bankkártya rendszer (nettó, batch-feldolgozású, napvégi 

kiegyenlítésű/end of the day settlement, privát tulajdonban van). A 

legjövedelmezőbb elszámolási üzletág, a VISA és a Mastercard meghatározó 

szereplője az európai piacnak is.  

4. Betéti kártya – bankkártya rendszer (nettó, batch, napvégi kiegyenlítés, privát 

tulajdon) 



5. Banki fizetése – átutalás, beszedés – Automata elszámolóházon keresztüli 

elszámolás (nettó elvű, batch elszámolású) 

6. Wire Transfer-en keresztüli fizetés (bruttóelvű, real-time, banki tulajdonban lévő 

rendszer) 

Alapvetően minden esetben (kivéve a készpénzt) banki fizetési módokról van szó. Az 

ügyfél a bankjával áll kapcsolatban, de a fizetés kivitelezésének módja eltérő. A banki 

átutalások esetében az ügyfél gyakran nem is tudja, hogy az általa indított átutalás, milyen 

fizetési rendszeren keresztül teljesül (CHIPS, wire transfer, ACH). 

VII. 4 Fizetési rendszerek tipizálásaaz USA-beli terminológia szerint: 

- Open-loop/closed-loop 

- Push payment/pull payment 

- Elektronikus vagy papíralapú elszámolás 

- Magán vagy nyilvános (közös/közösségi) 

- Privát vagy központi szabályozás alá eső 

- Garantált vagy nem garantált  

- Finanszírozás időzítése szerint: tranzakció előtti, tranzakcióval egyidőben zajló, 

tranzakció utáni 

- Same day settlement/ next day settlement rendszerek (az elszámolás mikor történik) 

Az első két-két kategória a hazai, illetve európai szakirodalomban nem jelenik meg. Ez 

nem meglepő, hiszen a fogalmak erőteljesen köthetőek a bankkártyás rendszerek 

fejlődéséhez, amelyek hazája az amerikai kontinens. Privát (magán) szolgáltató a kisebb 

európai piacokon egyáltalán nincs jelen, ezért ezt a megkülönböztetést is csak a fejlettebb 

pénzügyi régiókban használják (London, Németország, Hollnadia, Belgium). 

Az amerikai szakterminológia ezen kívül megkülönböztet hibrid klíringrendszereket (a 

Designated Time Settlement és RTGS-rendszer közti átmenet), amelyek működése egyik 

hagyományos kategóriába sem sorolható. (Nakajima) Mára az azonos időközönként 

történő elszámolás (1-2-3-4) óránként történő elszámolás az általánosan elterjedt.  

Másik érdekesség, hogy integrált rendszerként nevesítik az amerikai szakterminológiában 

azon fizetési rendszereket, amelyekben a real-time és a hibrid elszámolásmód együttesen 

van jelen. Ma a legfejlettebb hibrid klíringrendszer a CHIPS (Clearing House Interbank 

Payment System), amelyben folyamatos nettó elszámolás zajlik és 3 működési 

mechanizmus van jelen egyszerre: individual release (egyszerű fizetési megbízás), bilateral 



release (bilaterális nettósítás két fél között) és multilateral release (multilaterális 

nettósítás).   

Az amerikai és az európai szakterminológia is meghatároz nettó és bruttó elven működő 

rendszereket, batch és real-time feldolgozást. Az európai terminológia ugyanakkor 

megkülönböztet egyvalutás (monodevizás), többvalutás (multidevizás) fizetési 

rendszereket, feldolgozás szempontjából pedig elkülöníti a manuális beavatkozással 

végrehajtott vagy STP (strait throug process) feldolgozást. 

Jelentős különbség, hogy az Amerikai Egyesült Államokban a 11 fizetési rendszerből 8 

nem banki tulajdonban van. (US Payment Loc 292) Ennek oka elsősorban, hogy a privát 

szektor nagyobb összegeket képes mozgósítani a fejlesztésekre, a szolgáltatásai 

fejlettebbek, míg a banki hátterű ACH-k az alapvető tevékenységükre fókuszálnak, 

kevésbé képesek alkalmazkodni az ügyféligényekhez. Elmondható tehát, hogy míg az 

amerikai piacon a vállalkozói szféra túlsúlyban van, addig Európában erősen 

bankközpontú, sőt jegybankközpontú a klíringházi piac (bár ezek is magántulajdonban 

vannak).  

Az amerikai elszámolási piac sajátossága, hogy a kormányzat és jegybank mellett a 

magánszektor is részt vesz a működési szabályok megalkotásában, és saját fizetési 

rendszerei esetében egyedi előírásokat is alkalmaz. Ez egyrészt a piaci szokványokból 

adódik, másrészt a technikai változások eredményei. A privát szektor elsősorban a 

hálózatra vonatkozó előírások tekintetében lép fel iránymutatóként, míg a kormányzat a 

jogi kereteket teremti meg. A csatlakozási feltételeket is gyakran a magánszektor alkotja, 

hiszen ő birtokolja az adott klíringredszert és hálózatot.    

A legfontosabb működési szabályokat (operating rules) az alábbi kategóriákba 

sorolhatjuk: 

- Technikai standardok (technical standards): adatformátumok, token típus, kártya 

típus, USB-kulcs, adattovábbítás módja, adatbiztonságra vonatkozó előírások.  

- Feldolgozási standardok (processing rules): időkeret meghatározása az 

adattovábbításra, cut-off time-ok, tranzakciók/üzenetek visszaérkezési ideje 

-  Tagsági követelmények (membership requirements): a csatlakozó intézményekre 

vonatkozó előírások, intézményi forma, tevékenységi kör, tőkekövetelmény 

- Kivételkezelés és visszautasításra vonatkozó előírások (exception processing and 

disruption resolution): az egyedi esetekre vonatkozó megállapodások és 



eljárásrend, a tranzakciók visszautasításának feltételi és esetei, módja. Jogok és 

kötelezettségek a közvetítőkkel és a végső elszámolóval szemben. 

- Költségek feldolgozása (fees processing): elszámolás a közvetítőkkel és az 

átváltások díjainak rendezése stb.   

A szabályozásnak „end to end” szemléletűnek kell lennie, biztosítania kell az elszámolás 

teljes folyamatát, minden rendszerrésztvevőre ki kell terjednie, le kell fednie az elszámolt 

instrumentumok és az instrukciók teljes körét. 

VII. 5. London – A vezető pénzügyi központ 

VII.5.1. A pénzügyi központ gyökerei 

 „Továbbra is London a világ első számú pénzügyi központja”- Írja a „hir.ma”, s ezen 

gondolat ösztönzött arra, hogy alaposabban vizsgáljam a szigetország pénzügyi 

infrastruktúrájának fejlődését.  

Az első hivatalosan is klíringháznak tekinthető helység az Öt Haranghoz címzett fogadó 

volt a londoni City szívében, s 1773-ban kezdte meg működését. A bankárok itt 

találkoztak, hogy egymással elszámoljanak, kicseréljék váltóikat és csekkjeiket. Az 

elszámolások sokáig papíralapon működtek, a postatakarékpénztári és postazsíró 

rendszerek folyamatos postai közvetítést igényeltek. A nemzetközi postaegyezmények 

elősegítették a határon átnyúló fizetések elterjedését, egységesedését, s ezáltal irányvonalat 

is adtak az elszámolási hálózatok fejlődésének. (Körmendy 1939. Nemzetközi 

Postaegyezmények 1920. Madrid, 1924. Stockholm, 1929. London, 1934. Kairó)   

1888 a The London Produce Clearing House (LPCH) alapításának éve. Életrehívásának 

célja az árupiac „megtisztítása”, a határidős kontraktusok, szerződések egységessé tétele 

volt. A cég részvényeit a London Stock Exhange-en jegyezték, azok állami tulajdonban 

voltak. 1951-ben a United Dominions Trust felvásárolta az LPCH-t, és 1971-ben 

átkeresztelték, s ekkortól International Commodities Clearing House (ICCH) néven 

folytatta működését. 1980-ban tulajdonosváltás történt, egy konzorcium vette át az 

irányítását, amely hat bankból állt. 1992-ben ismét jelentős változás állt be a működésében, 

a cég befejezte elszámolási szoftverének üzemeltetését és London Clearing House Ltd-ként 

üzemelt tovább. 1996-ban az LME (London Metal Exchange), az IPE és a LIFFE (London 

International Financial Futures and Options Exchange) az elszámolóház többségi 

tulajdonosai lesznek. 2003-ban a London Clearing House és a Clearnet SA egyesülésével 



létrejött a LCH Clearnet Group.75 Ezzel Európa egyik legjelentősebb független elszámolási 

platformja született meg,76 amely multinacionális szinten valósítja meg a származékos piac 

és az OTC- ügyletek elszámolását egyaránt.  

Ma működő Recognised Clearing Houses77 (elismert elszámolóházak) Angliában: 

 CME Clearing Europe Limited:78 2011 májusában alapították, az OTC árupiaci 

derivatívák elszámolását segíti, integrált kockázatkezelési és elszámolási 

rendszerével. Termékskálája folyamatosan bővül az FX-ügyletekkel és 

állampapírok, valamint kamatswap ügyletek lebonyolításával.  

 Euroclear UK & Ireland Limited: Európa egyik legismertebb és legnagyobb 

forgalmú nemzetközi elszámolóháza, számtalan hazai pénzügyi vállakozás és a 

KELER is igénybe veszi szolgáltatásait.  

 ICE Clear Europe Limited79: 2008-ban jött létre, a globális energiapiaci 

elszámolások megvalósítására. Határidős és opciós ügyleteket is elszámol, valamint 

mezőgazdasági ügyleteket is, akár fizikai szállítással. 

 LCH Clearnet Limited, melyről már volt szó korábban. 

Tevékenységüket a Bank of England felügyeli és a befektetési tőzsdékkel és 

elszámolóházakkal szemben támasztott követelményekről szóló 2001. évi törvény 

szabályozza. 

VII.5.2. Technológiai változások 

Az elszámolás technológiáját illetően jelentős mérföldkő volt az 1968-ban elindított 

Banker’s Automated Clearing Services-t (továbbiakban BACS), amely közvetlen terhelést 

és jóváírást tett lehetővé az Inter-bank Computer Bureau létrehozásával. A sérülékeny 

papírok helyét fokozatosan átvette a mágnesszalag, majd később a telefon. A távközlési 

szolgáltatók igénybevétele 1983-tól valósult meg, ekkor a BACSTEL segítségével 

telefonon keresztül bonyolódtak az elszámolások. Internet alapú elszámolásra 2003-an állt 

át a brit elszámolóház.    
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A rendszer jelentőségét jól mutatja, hogy napjainkra a BACS több mint 2 milliárd 

tranzakciót bonyolít le évente, a munkabérek 95%-a ezen keresztül jut el a 

munkavállalókhoz, és a napi legnagyobb tételszám elérte a 98 milliót. 

Anglia lépést tart a technológia/technika fejlődésével és létrehozta a VocaLink80-et, amely 

azonnali VIBER-utalást tesz lehetővé mobil alkalmazás segítségével, ezzel a 

kisvállalkozások életét igyekeznek megkönnyíteni. A szolgáltatás kondíciói nem 

publikusak, elsősorban prémium és vállalati ügyfélkört céloznak.  

Röviden elmondhatjuk, hogy ez az új mobil alkalmazás ötvözi a mobilhálózatok és az 

RTGS81-tranzakciók előnyeit, teszi mindezt kedvező áron. Az elmúlt évben több mint 10 

milliárd ügyletet bonyolított le 5 trillió font értékben.82 Nem meglepő ennek tükrében, 

hogy 2014-ben a VocaLink nyerte az év szolgáltatója díjat83 a központi bankok fizetési és 

elszámolási rendszerei közül.  

Jól szemlélteti a fejlett pénzügyi régiók és az elmaradottabb térségek közti különbséget 

Ukrajna fizetési rendszere,84 amelyben akár három napot is utazhatnak az átutalt összegek 

a belföldi küldő és szintén belföldi fogadó között. Az elszámolások az Ukrán Nemzeti 

Bank által létrehozott nemzeti bankközi elszámolási rendszerben (the System of Electronic 

Payments), és a tömeges átutalások számára fejlesztett lakossági fizetési rendszerben (the 

National System of Mass Electronic Payments) zajlanak. Számunkra meglepő lehet, hogy a 

bankközi átutalás teljesítési ideje 3 nap, a bankon belüli utalás elszámolása pedig nem 

haladhatja meg a 2 napot.85 A napon belüli átutalási rendszer, amelyet hazánk öt 

elszámolási ciklussal vezette be 2012 júliusában, szintén Angliában indult el elsőként.86 

Az európai elszámolásforgalom egységesedése az európai elektronikus elszámolóházakat 

tömörítő The European Automated Clearing House Association informális találkozójával 

kapott újabb lendületet 1990-ben. 2006-ban az EACHA hivatalosan is megalakult 20 

résztvevő rendszerrel, majd az idők folyamán 25-re bővült a tagok köre 21 ország 

részvételével. És bár Nagy-Britannia a monetáris uniónak nem tagja, nem vezette be a 

közös valutát, ennek ellenére az európai fizetési rendszer fejlesztésében aktívan részt vesz.  

Az Európai Unió célul tűzte az Egységes Euro pénzforgalmi Övezet létrehozását,87 hogy 
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ezzel is elősegítse a pénzügyi harmonizációt. Ennek főbb állomásai a következők voltak: 

az EBA_EURO1 rendszer létrehozása, amely 1999 januárja óta működik, s a nagyösszegű 

átutalások forgalmát bonyolítja le. A STEP1: 2000 novemberében, majd továbbfejlesztése 

a STEP2-rendszer (az első automatizált páneurópai elszámolóház) 2003-ban kezdte meg 

működését. Az egységesítés jegyében általánossá és kötelezővé tették az IBAN és BIC-kód 

használatát, mely jelentősen megkönnyítette a fizetési megbízások teljesítését. 

A Trans European Automated Real-time Gross-Settlement Express Transfer88 1999. január 

1-jén kezdete meg működését az Európai Monetáris Intézet munkájának eredményeként. A 

résztvevő tagországok VIBER-rendszereit összekötő interlinking rendszerből fejlesztették 

ki, s a központosított jegybanki fizetéseken túl, közös likviditáskezelést és 

kockázatkezelést céloz meg. Mára szinte minden elszámolóház bérelt vonalon és interneten 

keresztül is biztosít hozzáférést rendszeréhez.  

VII.5. 3. Néhány nagy forgalmat lebonyolító klíringrendszer bemutatása dióhéjban 

A fizetési forgalmat ma gyakorlatilag négy nagy rendszer bonyolítja le a szigetországban:89 

 CHAPS Clearing Company, amely a Bank of England VIBER-rendszere 

 BACS: melynek jelentőségéről korábban már volt szó, és amely 3 napos 

elszámolási ciklussal üzemel 

 Faster Payments Service (FPS): mely gyorsabb elszámolást tesz lehetővé a BACS-

nál, kifejezetten a kisösszegű sürgős átutalások lebonyolítására 

 Cheque & Credit Clearings (C&CC): mely papíralapú fizetési rendszer. 

A fentieken túl még számos kisebb rendszer is részt vesz Anglia fizetési és 

elszámolásforgalmi életében, ilyen például a LINK, amely az ATM-eket köti össze a 

szolgáltatókkal. Az értékpapírok elszámolását a CREST-rendszer biztosítja DvP90-elven. 

A CEL Group klíringház alapítása 1995-ben történt, s célja a „business-to-business” 

fizetések globális megvalósítása volt. A partnerek, ügyfelek üzletei globálisak, de 

tranzakciói helyi valutás elszámolás keretében valósulnak meg a költséghatékonyság 

jegyében (vagyis nincsenek átváltási költségek). 

CEL-UNIPAY91 rendszer: egyszerű, gyors, biztonságos bankkártyás fizetést biztosít 

felhasználói számára (tandíjfizetés, foglalások, szállás stb.) WEB interfész egyszerű 
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90 delivery versus payment 
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használatával, belépést biztosít a világ bármely pontjáról. A rendszernek több mint 2500 

nemzetközi felhasználója van, 130 országból, több mint 400 millió dolláros forgalmat 

bonyolít le 28 valutában. Nemzetközi fizetési és beszedési rendszer egyben. Éppen ezért 

előnyben részesítik szolgáltatásait a nemzetközi szervezetek, az egyetemek, a nyelviskolák, 

a fiatalok, akik külföldön tanulnak valamint az utazási irodák. Az UNIPAY segítségével 

megszűnnek a bankkártyákhoz kapcsolódó költségek, gyűjtőelven kezeli a díjakat, így 

képes versenyben maradni a banki szolgáltatásokkal szemben. A fiatalok kétféle 

szolgáltatás közül választhatnak, egyrészt multidevizás hitelkártyával fizethetnek vagy a 

helyi bankhálózat nyújtotta többdevizás átutalási rendszert vehetik igénybe.92 

A csatlakozás ingyenes. Saját ügyfélkódot kap minden rendszerrésztvevő, a fizetési 

megbízások megadása online történik, a kiegyenlítés egyszerűen partnerbankok 

segítségével valósul meg. A tranzakció lezárása azonnali.  

CEL Clearing House szolgáltatás: globális kereskedést tesz lehetővé „business-to-business 

átutalás segítségével.  

A fenti kitekintés jó alapot nyújt a nemzetközi összehasonlításokhoz. Elgondolkodtató 

megnézni, mennyivel összetettebb folyamat az elszámolások összehangolása, egy olyan 

struktúrában, ahol nem egyetlen elszámolóház és elektronikus fizetési rendszer működik 

(Európa kisebb országaitól különböző módon).  

VII.6. Feltörekvő pénzügyi központok – Oroszország és Kína  

VII.6.1. Oroszország elszámolási rendszerei 

A Goldman Sachs 2050-re a világ négy legnagyobb gazdaságává válni látja a BRIC-

országokat (Brazília, Oroszország, India és Kína). (Moyo, 2012) Ennek tükrében 

különösen érdekes az újonnan formálódó harmadik vagy negyedik elszámolási pólust 

vizsgálni az USA, az Egyesült Királyság és Európa mellett.    

Az orosz-ukrán válság következtében kialakult feszült politikai helyzet oda vezetett, hogy 

az Unió befagyasztotta egyes orosz vezetők számláit. Ez nem egyedi eset. Irán 

pénzintézeteit 2013-ban azzal sújtotta az Európai Unió, hogy kizárta őket a SWIFT-

rendszerből az ország nukleáris programja miatt. Az orosz vezetés ezért az uniós pénzügyi 

szankciók kivédésére és a belföldi fizetések lebonyolítására új rendszert hozott létre, s 

kizárólag az új rendszert tervezi használni a belföldi fizetések lebonyolítására. 
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Oroszország pénzügyi, elszámolásforgalmi szeparációs törekvése 2014 nyarán került 

napvilágra. Az első hírek augusztusban jelentek meg arról, hogy az Orosz Föderáció 

függetleníteni szeretné elszámolásforgalmát a SWIFT-rendszertől. Ez igen nagy kihívás, 

hiszen a belföldi elszámolás-forgalom több mint 90%-a ma még SWIFT-en keresztül 

zajlik. 

1990. július 13-án a Szovjetunió központi bankjának utódjaként jött létre a Central Bank of 

the Russian Federation, amely szervezi a pénzforgalmat, felel a monetáris szabályozásért, a 

külföldi gazdasági tevékenységért, a részvénytársasági és szövetkezeti bankok 

tevékenységéért.  

1998 jelentős átalakulást hozott az orosz bankrendszerben, a válság hatására elsődleges cél 

lett a likviditás- és teljesítménynövelés. Létrehozták az Agency for Restructuring Credit 

Institutions-t és az Inter-Agency Co-ordinating Committee for Banking Sector 

Development in Russia-t, és új riportolási rendszert vezettek be a fizetési forgalomban, a 

nemzetközi tapasztalatokat alapul véve. 2003-ban az International Financial Reporting 

Standards (IFRS) implementálásának vizsgálata külön projekt keretében zajlott.  

Ma a kártyás fizetések 90%-a a VISA és Mastercard-on keresztül számolódik el és a 

bankkártya-használat itt is dinamikusan nő. A szűk időkeret miatt többen aggodalmukat 

fejezték ki, de a VISA és a Mastercard nem kívánta kommentálni az orosz törekvést.93 Azt, 

hogy ilyen gyorsan is folynak a fejlesztések, és hogy Oroszország ezt mennyire komolyan 

gondolja, jól szemlélteti, hogy 2014. szeptember 22-én megjelent a hír, miszerint 

Oroszország harmadik legnagyobb hitelezője, a Gazprombank elkezdett bankkártyát 

kibocsátani a kínai UnionPay rendszert használva.94 

Az orosz fizetési rendszer gyorsan fejlődik és alkalmazkodik napjaink kihívásaihoz és a 

nemzetközi normákhoz, ez hozzájárul a hatékonyságának növekedéséhez. Az orosz fizetési 

rendszer magában foglalja az Orosz Nemzeti Bank fizetési rendszerét és a bankok fizetési 

rendszereit is. A régión belüli elszámolások a VER-en (System for Intraregional Electronic 

Payments) keresztül zajlanak, míg az interregionális fizetéseket MER-rendszeren 

(Interregional Electronic Payments) keresztül teljesítik. RTGS-rendszerként a BESP 

(Banking Electronic Speedy Payment system) országos valós idejű rendszer funkcionál. 
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A posta a volt keleti blokk országaihoz hasonlóan szintén ellát fizetési szolgáltatásokat, 

papíralapú fizetési megbízásokat 3 napos határidővel teljesít. (CPSS – Red Book – 2011) 

Értékpapírok klíringelését és elszámolását két csoport biztosítja az orosz piacon, a Moscow 

Interbank Currency Exchange Group (MICEX Group) és a Russian Trading System Group 

(RTS Group). Az elszámolási infrastruktúra folyamatosan fejlesztés alatt áll, hogy 

kielégítse a folyamatosan változó igényeket.  

A National Settlement Depository elszámolóházi és értéktári tevékenységet is végez 

egyben. 2011 óta a Bank of Russia (röviden BoR) felügyeli és ellenőrzi a fizetési és 

elszámolási rendszereket. Az intraregionális kifizetések nem haladhatják meg a 2 napot, az 

interregionális fizetések pedig az 5 napot. 2009 végén a hitelintézetek száma: 1007 bank, 

51 nem banki hitelintézet, 3183 bankfiók 37547 „alfiók”, amely mellett 226 külföldi 

hitelintézet működik. Ekkora hálózat elszámolásait összehangolni nem kis feladat, és 

figyelembe kell venni a kilenc időzónát is, amelynek elszámolási ciklusait is össze kell 

hangolni. (uo.) 

A fizetések a Bank of Russia fizetési rendszerén keresztül, bankközi elszámolások 

keretében, levelezőbanki számlákon vagy saját bankhálózaton keresztül zajlanak.   

Egységes postai szolgáltatást Oroszország teljes területén a föderális postaszolgálat 

biztosít. A pénzügyi szolgáltatások közül kiemelt jelentőségű a postai pénzátutalás, amely 

a 2002-ben bevezetett Single Postal Remittances System-en keresztül zajlik. 1997-ig e-

mail-en és vezetékes szolgáltatás keretében bonyolították le az átutalásokat, mára ez 

internetalapúvá vált.  

A postahálózat 40.000 postahivatal, 16.000 hálózati terminál és 1600 közvetítő terminál 

részvételével, igen széles infrastrukturális hálózat, mely igazodik az ország méretéhez. Az 

elektronikus átutalások teljesítésének határideje 72 óra, ez európai viszonylatban sok. De 

lehetőség van sürgős átutalás indítására is, amely 1 órán belül célba ér. Fizetési ügynökök 

és banki fizetési ügynökök szerepe is egyre nagyobb, ezen szolgáltatók a bankokkal 

számolnak el, de termináljaik az ügyfelek számára szinte bárhol elérhetőek. A bankok és a 

fizetési ügynökségek az Orosz Föderáció szinte teljes egészét lefedik.  

A BoR regionális fiókjait nemzeti bankoknak hívják. 2009-ben 79 regionális központtal és 

552 elszámolási pénzügyi központtal üzemelt. A BoR tulajdonosa és üzemeltetője a 

fizetési rendszernek, működtetése során szem előtt tartja az üzletmenet folytonosságának 

biztosítását. 

A BoR kezdeményezésére alakult meg a National Committee for Financial Services 

Standardization a Federal Agency on Technical Regulating and Metrology keretein belül, 



hogy őrködjön a fizetési rendszer nemzetközi szabványoknak való megfelelősége felett. A 

BoR fejlesztései terén együttműködik a FÁK-országaival, az Eurázsiai Gazdasági 

Közösséggel és egyéb nemzetközi szervezetekkel. 

A Federal Financial Markets Service (FFMS) irányítja és felügyeli a pénzpiacokat (kivéve 

a bankokat és audit tevékenységet), közvetlenül az orosz föderáció kormányának számol 

be. Tevékenységei: a kibocsátók és a piaci szereplők számára követelmények 

megfogalmazása, értékpapír regisztráció, engedélyezési tevékenység a piaci szereplők 

számára, a tulajdonosi jogok védelme, az illetéktelen értékpapírpiaci tevékenységek 

megakadályozása. (Az IOSCO/International Organization of Securities Commissions 

tagja.) 

4 kereskedés-szervező/árjegyző működik: a Moscow Interbank Currency Exchange 

(MICEX), a St. Petersburg Currency Exchange (SPCEX), a Russian Trading System Stock 

Exchange Non-for-Profit Partnership (NP RTS) és a Moscow Stock Exchange (MSE). 

Az Oroszországban működő 4 tőzsde közül kettő Moszkvában található, a MICEX Stock 

Exchange (MICEX SE) és a Russian Trading System Stock Exchange (RTS), és kettő 

Szentpéterváron a St. Petersburg Currency Exchange (SPCEX) és a St. Petersburg 

Exchange (SPBEX). A tőzsdei kereskedés volumene jelentős, míg az OTC-ügyletek aránya 

jóval kisebb mértékű. A moszkvai tőzsde beszámolója szerint az alábbi ügyletek jelentek 

meg újdonságként 2013-ban elszámolási palettájukon: a külföldi részvény ügyletek, a 

részvény derivatívák, a jelzálogpapírok, a kamat-swap ügyletek, a központi szerződő fél 

repó ügyletei, a kínai jüan elszámolású spot ügyletek, valamint a dollár/rubel swap 

ügyletek (overnight és egyéves határidővel). Ezen túlmenően megjelent a szolgáltatások 

között a spot nemesfém kereskedelem a nemesfém csereügyletekkel együtt. (Afanasiev, 

2013) 

Szintén a 2013-as év újítása, hogy az orosz értéktár számlát vezet Európa meghatározó 

elszámolóházainál, a Clearstream-nél és a Euroclear-nél. (Ezen elszámolóházakról később 

bővebben szót ejtünk.) 

  



A 2013-as év újításait az alábbi ábra jól szemlélteti: 

 

 

4. sz. ábra: A Moszkvai Tőzsde szolgáltatásai 

Saját készítésű ábra 

Forrás: Aleksander Afanasiev CEO, Moscow Stock Exchange presentation 2013 July 
http://www.slideshare.net/Moscow_Exchange/moscow-exchange 

 (letöltve: 2015.01.01.) 
 

A fentiek jól mutatják, hogy a moszkvai tőzsde kezdi ledolgozni hátrányát, de még bőven 

akad tennivaló, ha fel akarja venni a versenyt a globális pénzügyi központokkal, New 

York-kal és Londonnal. 

VII.6.2 Kína klíringrendszerei 

A kínai renminbi-elszámolás egyre nagyobb teret hódít Európában. Kína Oroszországgal 

történő pénzügyi kooperációja − a bankkártyás fizetések és az új orosz fizetési rendszer 

kapcsán − egyre inkább erősíti Ázsia gazdasági erejét. A Föld legnépesebb állama mára 

Európa és az USA pénzügyi rendszereivel kíván versenyre kelni. 

Kína napjainkra a világ egyik legdinamikusabban fejlődő országa, technológiai újításai 

révén pénzügyi infrastruktúrája fejlett, felveszi a versenyt a világ pénzügyi központjaival. 

Kína hivatalos pénzneme a renminbi,95 melynek jelentése népi pénz. A renminbi egysége a 

jüan. A renminbit 1949-ben vezették be, árfolyamát1994 óta informálisan az amerikai 
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dollárhoz kötik. A kínai valuta korlátozottan konvertibilis, ami megnehezíti a piacok 

közötti átjárást, de érdemben nem akadályozza hódító útján. 

Kína pénzügyi infrastruktúrája gyorsan fejlődik, a pénzügyi szolgáltatók körében 

diverzifikáció figyelhető meg, a szolgáltatások egyre inkább piacorientáltak. A fizetési 

rendszer gerincét a renminbi elszámolást biztosító People’s Bank of China (Kína Népi 

Bankja) alkotja. A PBoC több bankközi fizetési rendszert is kifejlesztett, melyek közül a 

HVPS96-rendszernek kiemelt szerepe van. A HVPS valósidejű elszámolást tesz lehetővé97, 

de a tömeges tranzakciók lebonyolítására a BEPS98-t használják (Bulk Electronic Payment 

System).   

Kína csekkelszámolási rendszere a CIS (Cheque Image System), mely képi scannelés 

alapján működik. Ezen kívül az internetes utalások számára is külön rendszert fejlesztettek 

(Internet Banking Payment System), de a hazai fizetési forgalmat is külön rendszer 

bonyolítja le (China Domestic Foreign Currency Payment System). A HVPS és a BEPS 

együttesen alkotja „Kína Nemzeti Fejlesztésű fizetési rendszereit”99. Az értékpapír-

elszámolás legfőbb szereplői a China Central Depository & Clearing Co., Ltd. (CCDC); a 

Shanghai Clearing House (SHCH) és a China Securities Depository and Clearing 

Corporation Limited (SD&C). A bankközi kötvényelszámolás a CCDC-n és a SHC-n 

keresztül zajlik, a kötvények törlése és nyilvántartása a SD&C-ben történik. A letéti őrzés 

is a központi értéktárban valósul meg. Ez a klíringinfrastruktúra-felépítés megfelel az 

európai gyakorlatnak. 

A jogi keretet a 2003-ban módosított 1995-ös Law of the People’s Republic of China on 

the People’s Bank of China biztosítja. A PBoC felel a fizetési forgalom zavartalan 

lebonyolításáért, a fizetési rendszer működtetéséért. 2010-ben a PBoC 1017 helyi 

klíringházat működtetett és birtokolt, amelyek a csekk és (banki és kereskedelmi) váltó 

elszámolásokat biztosították. A PBoC az állam bankja is, tehát vezeti fizetési számláit, 

kezeli az állami vagyont. Tevékenységi köre szabályozóként kiterjed a bankközi 

hitelnyújtásra, a valutával történő kereskedésre, a valutaváltásra. Együttműködik a többi 

szabályozó intézménnyel, az Állami Tanáccsal s létrehozott egy felügyeleti koordinációs 

mechanizmust, amelynek legfőbb intézményei a CBRC (China Banking Regulatory 

Commission), a CIRC (China Insurance Regulatory Commission) és a CSRC (China 

Securities Regulatory Commission).  
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A CBRC felel az új pénzügyi intézmények alapításáért, a tevékenységüket befejező 

intézmények megszűnéséért, a tevékenységi körök engedélyezéséért, az estleges 

jogsértéseket követő szankciók bevezetéséért. A központi bankokhoz hasonlóan végez 

elemzéseket, felel a pénzügyi rendszert érintő statisztikák kidolgozásáért. 

A CIRC a piacon működő biztosító társaságok tevékenységét hivatott felügyelni, biztosítva 

azok prudenciális működését. A CSRC a tőkepiaci szereplők ellenőrzésére jött létre, 

rendeletei szabályozzák mind a részvény, mind a határidős piac intézményeit. 18 

funkcionális és egy ellenőrzési részlege működik három központtal. 

2009 márciusában a PBoC megállapodást írt alá a Hong Kongi Monetáris Hatósággal 

(HKMA) a fizetési rendszerek működésének összehangolása érdekében. 2009 

decemberében a PBC és a Makaói Monetáris Hatóság kiegészítő memorandumot írt alá az 

RMB szolgáltatások és a határon átnyúló RMB elszámolásokra vonatkozóan. A Kínai 

Népköztársaság területén kizárólag az Állami Tanács engedélyével végezhető 

elszámolásforgalmi szolgáltatás. Elsődleges szolgáltatók a városokban és vidéken egyaránt 

a bankok. A pénzügyi szolgáltatók és különféle pénzügyi vállalkozások is nyújtanak 

szolgáltatásokat vállalatcsoportok számára, de tevékenységük kevésbé jelentős. Ma 

működő elszámolási szolgáltatást nyújtó intézmények még a China UnionPay Co, és a 

Clearing Center for City Commercial Banks, amely non-profit szervezetek számára végez 

elszámolást, vámkezeléssel kapcsolatos banki váltókezelést, online fizetést biztosít és 

lehetővé tesz banki ki- és befizetést. 

Látható, hogy egyre nagyobb teret hódít a CNY-ban való klíringelés, s mindezt 

alátámasztja, hogy Kína jüan-elszámolási rendszert hoz létre Európában. Erről kötött 

megállapodást a luxembourgi és a kínai jegybank.100 Ezen kívül Luxembourgban telepedett 

meg a három kínai nagybank európai központja is, egyre szorosabbra fűzve ezzel az 

európai szálakat. A People's Bank of China (PBoC) hamarosan jüan-klíringbankot hoz 

létre Luxembourgban, s a piaci felügyeletet a luxemburgi jegybank látja majd el. A 

terjeszkedés azonban itt nem áll meg. Párizs is szándéknyilatkozatot írt alá jüan 

devizaügyletek klíringjének lebonyolítására létrehozandó infrastruktúra megteremtésére. 

Szintén nagy lépés, hogy megkezdte működését Frankfurtban az euró-övezet első kínai, 

devizában klíring feladatokat ellátó devizakereskedelmi platformja a Bank of China 

                                                           
100 
http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/kina_juankereskedelmi_rendszert_hoz_letre_europaban.583226.ht
ml (letöltve: 2014.06.29) 



kezelésében. A klíringbank jelenléte biztosítja a renminbiben való elszámolást az ügyfelek 

saját bankján keresztül. (uo.) 

A renminbi lehetséges világpénzzé válását vetíti előre Gál Zoltán (2010) is, bár ekkor még 

csak Kína világkereskedelmi szerepének és világgazdasági befolyásának növekedésében 

látja az indokot. A jüan korlátozott konvertibilitásával nem foglalkozik részletesebben.   

A kínai jüan avagy renminbi konvertibilitásának megteremtéséhez elengedhetetlen a 

prudenciális felügyelet megerősítése, de talán még ennél is fontosabb a kínai jegybank 

függetlenségének elérése. Gondot okozhat még a betétbiztosítás és a befektetővédelmi 

szervek hiányosságainak pótlása, de a hitelminősítési rendszer fejlesztése is tartogat 

megoldandó problémákat. Európában jelenlévő kínai bankok jelenleg az ABC - 

Agricultural Bank of China, a BoC, az ICBC – Industrial and Commercial Bank of China, 

a CBC, amelyek levelező banki szolgáltatásokat nyújtanak, számlát vezetnek renminbiben 

és az anyabankon keresztül cross-border elszámolások biztosítanak. Hivatalos 

elszámolóbankok: a Bank of China (BoC) Dél Koreában, Hong Kongban, Malajziában, 

Franciaországban és Németországban az Industrial Bank of China (ICBC) Szingapúrban, 

Thaiföldön, Luxemburgban, illetve Katarban, a China Cosntruction Bank (CCB) az 

Egyesült Királyságban. 

A hivatalos, PBoC által kijelölt RMB elszámolóbank Szingapúrban az ICBC (Industrial 

and Commercial Bank of China) szingapúri fióktelepe 2013 februárja óta. A PBoC 

emellett az ICBC fiókjával is aláírt egy megállapodást az elszámolásokkal kapcsolatban, 

lehetővé téve, hogy elszámolásforgalmi tevékenységet végezzen a fiók.101 Érdekesség, 

hogy Új-Zéland egyelőre nem kötött elszámolási megállapodást és pillanatnyilag nem is 

tervezi, hogy szorosabbra fűzi kapcsolatait Kínával.102 A Frankfurtban létesített renminbi 

központ létrejötte kiemelt jelentőségű: fontos lépés, hogy Ázsián kívül is kezd kiépülni a 

jüan-elszámolási infrastruktúra. Az egész euro-zóna profitál a napon belüli renminbi 

fizetések lebonyolításán. Az elszámolási kapcsolatok bővülése az ügyfelek számára is 

kedvező folyamat. Németország, Európa gazdasági motorja vezető szerepre tör a térség 

jüan-elszámolásának tekintetében is, támogatja a hatékony fizetési megoldásokat a 

vállalkozások és az ügyfelek érdekében.   
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Kína pénzügyi fejlődése szemmel látható, a németek 5 pontban foglalták össze a renminbi 

elszámolás előnyeit:  

1. a renminbi elszámolás kiváltja az USA-dollár-átváltással bonyolított fizetéseket 

2. a vállalatok a renminbi fizetéseiket napon belül tudják lebonyolítani (megfelelő 

időben benyújtott megbízások esetén) Cut off: onshore esetén 10 óra, offshore 

fizetés esetén 16 óra   

3. közvetlenül lehet renminbiben számlázni (korábbi EUR és USD helyett), ezáltal az 

árfolyamkockázat könnyebben kezelhető  

4. a nyelvi problémák kiküszöbölése, elég egyetlen nyelv használata a fizetések során 

5. azonos jogi tér (rechts raum).103   

Kína és Oroszország együttműködése a klíringszolgáltatások terén az elmúlt években 

kapott lendületet az orosz-ukrán válság mélyülésével. Azóta, bár rövid idő telt el, Kína 

meghatározó szerepet vívott ki az orosz pénzügyi infrastruktúra újraépítésében. A kínai 

pénzügyi expanziós törekvéseket jól érzékelteti, hogy Európa szerte számos jüanklíring 

központot hoztak létre. 

Érdemes kiemelni néhány gondolatot a 2017-es GFCI 22-es report megállapításaiból, 

amelyek jól szemléltetik a pénzügyi nagyhatalmak folyamatos versengését.  

2017-re a GFCI kialakításakor a vizsgált pénzügyi központok száma 88-ról már 92-re 

emelkedett, a vizsgált tényezők száma 102-re nőtt. London továbbra is az első és New 

York szorosan a nyomában van. A Brexit tárgyalások alig vetették vissza London 

eredményét, míg a nyugat-európai központok ingadoznak, addig Ciprus, Athén és 

Szentpétervár a feljövő kategóriába esik, javított korábbi pontszámain. A rangsorban 

Hong-Kong a harmadik, mindössze 12 pontos lemaradással New York mögött, ami 

figyelemreméltó teljesítmény.104 

A Kína-Oroszország tengely erősödése azért is jelentős, mert e két régió Európával 

szemben fontos előnnyel bír a 21. századi információs hadviselésben. A világ vezető 

hatalmai ma már a virtuális térben is megmérettetnek, az információ birtoklása (esetleges 

befolyásolása) a legnagyobb hatalom. Kína és Oroszország hasonló úton jár az internet 

korlátozás és cenzúra terén. Az internetes tartalmak jelentős szűrésén túl képesek az 
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internet eltérítésével információgyűjtésre is. Kína és Oroszország is önálló fizetési 

rendszerrel rendelkezik, amely pénzügyi stabilitásanak egyik alappilére, s mindkét nemzet 

törekszik a kirptodevizák betiltására, illetve kormányzati fennhatóság alá helyezésére. A 

jegybanki kriptodeviza kibocsátás megvalósulását támogatják, korlátozva az egyéb 

internetes kriptopénz-bányászatot és -kereskedelemet. Pénz- és tőkepiacuk erős állami 

befolyás és ellenőrzés alatt áll, elszámolási rendszereik a legfejlettebb technológiát 

alkalmazzák, s jelentős forrásokat biztosítanak a pénzügyi innovációk terjedéséhez.  

Oroszország és Kína klíringtevékenységének és legújabb fejlesztéseinek áttekintése után 

elmondhatjuk, hogy a harmadik hipotézisünk igazoldóik, miszerint súlyponteltolódást 

eredményeznek a két ország pénzügyi fejlesztései, klíringtevékenységük kiterjesztése és 

együttműködésük erősödése. Új pénzügyi centrumtérség formálódik. 

VIII.  A sharing economyszemlélet és a kriptodevizák világa 

VIII.1. A sharing economy szemlélet megjelenése 

 „A sharing economy (más néven közösségi gazdaság) azt a gazdasági és szociális 

rendszert jelenti, amely az árukhoz, a szolgáltatásokhoz, az adatokhoz és a tudáshoz egy 

másokkal megosztott, azaz közösségi hozzáférést tesz lehetővé. A rendszer többféle 

formában működhet, de valamennyi formájában az információtechnológia segíti elő, hogy 

az egyének, a vállalatok, a non-profit szervezetek, illetve a kormányok számára 

rendelkezésre álljon a kihasználatlan termékek és szolgáltatások elosztásához, 

megosztásához és újrahasznosításához szükséges információ. 

A rendszer alapgondolata szerint, ha egy gazdasági jószágról információt osztanak meg, 

akkor ezen jószág értéke mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások, mind pedig a 

közösség számára nő.”105 

A sharing economy szemlélet kialakulását a 2000-es évek elejére teszik, ekkor jelentek 

meg az első közösségi használaton alapuló szolgáltatások a közösségi média és mobil 

eszközök támogatásával. Ez gyakorlatilag egy új gazdasági struktúrát jelent, amelyben nem 

feltétlen az egyéni birtoklás a cél, hanem a javak hatékony kihasználása, a társadalmi jólét 

elérése. (Stephany, 2015) 

Az internetpenetráció és az okostelefonok viharos gyorsaságú elterjedésével mára 

virágzanak a szolgáltatás-megosztó alkalmazások. Ilyenek pl.az UBER (ahol még nem 
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tiltották be), a telekocsi szolgáltatások, a crowdsourcing,106 a tickething (jegycsere 

rendszer, a fölösleges jeggyel rendelkező feltölti a jegyét a felületre, a vevő kifizeti és az 

operátor/szolgáltató központosított rendszerben kifizeti azt az eladónak garanciával). 

Szintén érdekes példája a közösségi együttműködésnek a coworking és az ehhez 

kapcsolódó irodák működtetése.  

Tekintsünk át néhány konkrét szolgáltatást, amely a sharing economy szemlélet nyomán 

jött létre!  

A Postmates egy városi logisztikai platform, amely az ügyfeleket a futárokkal 

összekapcsolva biztosítja a gyors szállítást szinte bármilyen termékkör esetén a felek 

számára. A szolgáltatás célja a várakozás nélküli vásárlás és szállítás megvalósítása mobil 

alkalmazás segítségével. A rendszerhez csatlakozó futárok óránként 25 USD bevételre 

tehetnek szert, s maguk döntik el, idejük mekkora részét szeretnék futárkodással tölteni. 

Tehát mellékállásként is végezhető, akár napi 2-3 órában keresetkiegészítésként. Hasonló 

elven működik a londoni Nimber, amely szintén a szállításra szakosodott. A szállítás az 

egyik legnépszerűbb, közösség által működtetett szolgáltatás hálózat. A tagok szívesen 

áldoznak idejükből néhány órát arra, hogy mellékkeresetre tegyenek szert.107     

A Parking Panda108 

szolgáltatás célja, hogy az ingázók előre megtervezhessék biztonságos parkolásukat, az 

elérhető legjobb áron, összehasonlítva többezer parkolási lehetőség paramétereit, biztosítva 

a parkoló-foglalást parkolóházakban, garázsokban vagy akár kocsmákban. Ez a 

szolgáltatás is mobil alkalmazás, illetve iOS és Android rendszerek segítségével érhető el.  

Hasonló működési elvű alkalmazás az ausztrál Parkhound vagy az amszterdami Mobypark 

is, amely szintén a parkolást segíti a nagyvárosokban. Népszerűségét annak köszönheti, 

hogy a túlzsúfolt nagyvárosi lét egyik legégetőbb problémáját igyekszik orvosolni a 

városvezetés helyett. Az újfajta online közösségek küldetéseez: keresik a megoldást 

számos nagyvárosi ember problémájára, a hagyományos szolgáltatókhoz képest olcsóbban, 

gyorsabban igyekeznek kielégíteni a fogyasztói igényeket.  

Az úgynevezett Tasking services platformok szerteágazó területeken nyújtanak 

szolgáltatásokat a felhasználók számára, tipikus példáik a költöztetés, szerelés, 

                                                           
106 A szervezet (jellemzően előre meg nem határozott) független személyek nagy csoportjának szervez ki 
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kozossegben-rejlo-valos-uzleti-potencial/7557/ (letöltve: 2018.11.26.) 
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futárszolgálat, barkácsmunkák vagy speciális kézműves munkák. A Taskrabbit109 

különböző feladatok elvégzésére létrejött platform, ahol az általános szerelés, szállítás és 

csomagolás, bútor összeszerelés, lakásfelújítás, beszerelés vagy kerti munka elvégzésére 

kereshetünk könnyen olcsó megoldást.  

Az Askfortask is hasonló szolgáltatásokat nyújt, és küldetése, hogy világpiac-vezető legyen 

a mindennapi megbízások piacán.110 

A WeGoLook111„humánerőforrás gyűjtő” oldal, amely mind vállalatok, mind 

magánszemélyek számára igyekszik megfelelő munkaerőt találni, bárhol, bármikor ismerül 

fel az igény. Legen szó akár teljes munkafolyamatok vagy részfeladatok elvégzésről a 

keresés szinte bármely iparág számára elérhető. A szolgáltatás lényege az információ- és 

tudásmegosztás. Hasonló funkciót tölt be az Urban Sitter,112 amely kifejezetten baby sitter 

és dajka keresésére szakosodott felület.  

 Jó példa a Meal Sharing113 kulturális és kulináris csereprogram, amely közelebb hozza 

egymáshoz az embereket, azáltal, hogy ösztönzik őket az otthonevésre, a házi koszt, a 

nemzeti konyha népszerűsítésére. Mára rohamosan nő a lakáséttermek száma, a közösségi 

szolgáltatások között megjelent a meal sharing, amelynek előnye, hogy nem kell külön 

üzemi méretű konyhát, éttermet fenntartani, otthoni körülmények között házias ételekkel 

ismerkedhetnek meg a turisták, vendégek. A gasztronómia közelebb hozza a különböző 

kultúrákat és embereket, kötetlen formában, fesztelen körülmények között élvezhetik a 

fogyasztók a nemzeti konyhák ízeit. 

Mondanunk sem kell, hogy virágzik a Travel sharing. Az Outdoorsy114 az utazók segítője, 

a felhasználóik számára igyekeznek megtalálni a megfelelő lakókocsit úti céljukhoz, hogy 

igényeik szerint olcsón kikapcsolódhassanak. A szolgáltatás igazán az amerikai 

kontinensen és Skandinávia területén népszerű, ahol a turistáknak gyakran nagy 

távolságokat kell megtenniük útjuk során. A lakókocsis utazás népszerű és olcsó megoldás 

a nemzeti parkok pedig remek színhelyül szolgálnak a kirándulásokhoz.  

Régóta népszerűek a Massive Open Online Courses (MOOCs), vagyis nyílt online 

kurzusok. A gyors digitalizációnak köszönhetően a bárki számára hozzáférhető, online 

egyetemi vagy felsőoktatási kurzusok palettája is igen széles. Mára minden tudás elérhető 
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az interneten, elsajátíthatóak a legkülönbözőbb ismeretek, hang- és videoanyagok, 

különféle multimédiás vagy interaktív tartalmak segítségével.   

A felhasználók igényei mára a pénzügyi piacokon is számos újítást eredményeztek. A 

pénz- és tőkepiac szabályozási környezete ugyan jóval bonyolultabb, mint a 

kiskereskedelemé, ennek ellenére az emberek többsége − a hagyományos pénzintézeti 

kereteken túl – pénzküldő szolgáltatások széles palettájáról válogathat. Megjelentek az 

alternatív lehetőségek a hitelek, az átutalások, az online fizetések és a megtakarítások terén 

is. Az alternatívakeresés eredményeként számos olyan szolgáltató alakult, amely 

rugalmasabb kereteket ígérve a tradicionális banki szolgáltatások valós vetélytársa lehet.    

A közösségi kezdeményezések egyik iskolapéldája a fogyasztói csoportok megjelenése. Az 

első fogyasztói csoport Németországban jött létre a második világháború után, ahol 

családok fogtak össze, hogy egymás után, egymást segítve lakást vásároljanak. Mára a 

fogyasztói csoportok intézményesülten szerveződnek, de nincs mögöttük olyan tőkeerő, 

mint a pénzitézetek mögött. A fogyasztói csoportok megítélése igen változatos képet 

mutat, egyes országokban szabadon szerveződhetnek, máshol, mint hazánkban tiltják 

működésüket.   

A fogyasztói csoport vagy vásárlói klub néven híressé, ma már inkább hírhedté vált 

szerveződések, lényege, hogy a tagok bizonyos ingó vagy ingatlan vagyontárgy 

tulajdonjogát szeretnék megszerezni, s ezért egymás számára kölcsönt nyújtanak. A tagok 

egymás között sorsolnak. Sosem készpénz az, amit a nyertes megkap, hanem a 

megvásárolt ingó vagy ingatlan vagyontárgy. Itt gyakorlatilag szervezés folyik, nem 

közvetítés vagy direkt kölcsön nyújtása. 

A fogyasztói csoportok tagjai számára későbbi időpontra vonatkozó, bizonytalan, vásárlói 

jog biztosítása történik, ez össze is foglalja a rendszer negatívumait: a 

kiszámíthatatlanságot és az időtényező bizonytalanságát. Ebbe a sémába illeszkedik a 

hazánkban 2017-ben megjelent Lakáslottó is, amely hivatalosan nem tekinthető fogyasztói 

csoportnak, működési mechanizmusa mégis annak felel meg. (Kriskó, 2018) 

VIII.2. Kriptodevizák  

Az online pénzügyi tér talán leggyorsabban fejlődő szegmense, a kripotdevizák piaca. A 

világ három fő elszámolásforgalmi központja, az USA, az Egyesült Királyság és az 

Európai Unió, amely SWIFT-alapú, egységes fizetési rendszert vezetett be a TARGET2-

vel, s legújabb lépésként egységes értékpapírelszámolási-rendszert hozott létre TARGET 2 



Securities néven. (Kriskó, 2015). Míg az Európai Unió a hagyományos intézményrendszer 

fizetési és elszámolási struktúráit egységesíti, addig a virtuális gazdaság megteremti a 

maga alternatív elszámolási rendszerét a blockchain-technológia kiaknázásával. A klíring 

és elszámolások világa tehát mára kezd kettészakadni a technológiaváltás révén.  

Mindeközben a pénzintézetek és pénzügyi intézmények a hagyományos nemzetközi 

fizetések lebonyolítóját a SWIFT-et is igyekszenek megkerülni. Aletranatíva keresésük 

eredménye többek között a Ripple, amelyről a későbbiekben bővebben szót ejtek, de hogy 

megértsük a jelentőségét, előtte áttekintem a kriptográfiai titkosítás és blokklánc-

technológia alapjait. 

A legismertebb kriptodeviza a Bitcoin (a továbbiakban BTC), de mára több mint 3000 

kriptográfia titkosítással ellátott fizetőeszköz létezik az online térben. 2014-óta már 

második generációs digitális pénzekről beszélhetünk, amelyek háttere már kidolgozottabb, 

a titkosításuk és működésük az előző generációénál stabilabb.  

Az elszámolás a felek között közvetlenül történik. A rendszer monodevizás: nem 

lehetséges a rendszerben egyéb devizák elszámolása vagy konvertálása. Ebben sok nemzeti 

fizetési rendszerre hasonlít. Típusukat tekintve a push-típusú ügyletekhez sorolhatóak a 

BTC vagy egyéb kriptodevizás fizetések. A kockázat ebből eredően alapvetően alacsony, 

nincs fedezetlen ügylet a rendszerben. (Guttmann 2014) 

VIII.2.1. A blokklánc-technológia alapjai 

A blokklánc alapú elszámolásoknál egy központi adatbázis (főkönyv) tartalmazza a 

fizetések adatait, garantálva az elektronikus fizetőeszközökkel szembeni alapvető 

követelményeket. A rendszer biztonságát a digitális aláírások és a proof of work rendszer 

adja. (William, 2016) A kriptodevizák tárolása egy ún. „Wallet” (egy „pénztárca”) fájlban 

történik személyi számítógépen, mobiltelefonon, külső adathordózókon, vagy akár felhő 

alapú szolgáltatóknál.  Meglepő, de létezik papíralapú Wallet is, QR-kóddal ellátva, 

amelynek nagy előnye, hogy igen olcsó. (Kriskó, 2016) 

A blokklánc tehát nem más, mint egy nyilvános főkönyv, amely egy peer-to-peer hálózaton 

végrehajtott tranzakciókból áll. Ez azt jelenti, hogy a hálózaton résztvevő számítógépek 

között nincs hierarchia, a szereplők azonos jogosultságokkal bírnak.115 
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5. sz. ábra: A peer-to-peer hálózat sémája 

Forrás: https://youtubemusicsucks.com/peer-to-peer-p2p-networks-explained/ (letöltve: 2018.11.30.) 

 

A kriptodevizák és a blokkláncalapú rendszerek működésének alapját a „smart contract” 

teremtette meg, ami nem más, mint olyan protokoll, amelynek célja a szerződés digitális 

megtárgyalása, megkötése és formába öntése. Az okos szerződések lehetővé teszik a 

hiteles tranzakciók harmadik fél általi végrehajtását, biztosítva a tranzakciók nyomon 

követhetőségét és visszavonhatatlanságát. Ennek feltétele a szerződés tárgyához való 

szabad hozzáférés, a digitális aláírások, a végrehajtó (decentralizált) platform és a 

szerződés feltételeinek rögzítése. A smart contract tartalmazza a szerződéskötéssel 

kapcsolatos összes szükséges információt, kondíciót, s bizonyos feltételek teljesülése 

esetén automatikusan végbemegy az tranzakció vagy ügylet. A mechanizmus része az 

ellenőrzés, a hitelesítés, a rögzítés és a jóváhagyás.  



Itt érdemes szót ejtenünk az „intelligent contract” fogalmáról, ami túlmutat az 

okosszerződések működésén. Az intelligens szerződések „tanuló” blokkokból állnak, 

hozzájuk fűzhető a szerződések elő- és utóélete, a kapcsolódó dokumentációk és minden 

olyan érdemi információ, amely végigkíséri a szerződéses folyamtot. Ez nagy mennyiségű 

adat és információ tárolását feltételezi, ami segíti a felek közti bizalom kialakulását.116  Ez 

a technológia már lehetővé teszi, hogy szerződés-specifikus záradékokat keresen a 

rendszer vagy speciális feltételek meglétét vizgálja automatikusan pl. ISDA-

megállapodás117 alá eső ügyletek (OTC derivatívák esetén).  

A bányászok a kriptodeviza bányászása közben blokkokat állítanak elő, amelyhez mindig 

hozzáfűzik és hitelesítik az előző blokkot azáltal, hogy egy számot (nonce-ot) rendelnek 

hozzá és egy hash118 algoritmussal kódolják. Az ellenőrzés során a megfelelő nonce szám 

megtalalása a cél, amely egy igen hosszadalmas számítási folyamat. Az említett 

blokkokból épül föl a blockchain, amelyben minden blokk tartalmaz információt az őt 

megelőzőből (hash-t), az az őt megelőzőből és így tovább. (Ambrus, 2017) 

Ez adja a rendszer stabilitását és biztonságát, hiszen ahhoz, hogy valaki átírjon egy, a 

láncba már beépült blokkot, új nonce-szal kellene azt ellátnia úgy, hogy az is a megadott 

számú nullát produkáljon, majd, mivel ezáltal megváltozott az ezen blokkra alapuló hash, a 

következő blokkal kellene ezt a folyamatot eljátszania, egészen addig, míg minden blokkot 

újraír a rendszerben. Ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen, tekintettel arra, hogy mindeközben 

a teljes hálózat folyamatosan új blokkokat hoz létre az aktuális láncon. Ilyen méretű 

számítási kapacitás biztosítása nem lehetséges a mai technológia mellett.119 

 A kódolás és a lánc sikeres összefűzéséről és lezárásáról értesítést kap a többi résztvevő. A 

kódolást végző bányász megkapja a jutalmat. Ez a kódolási és feldolgozási mód adja a 

rendszer titkosságát és biztonságát. A proof of work mechnaizmus esetén a bányászok 

                                                           
116 https://www.seal-software.com/blog/blockchain-why-we-need-intelligent-contracts-aka-smart-contracts-
30 (letöltve: 2018.11.01.) 
117 A legelterjedtebb nemzetközi szolgáltatási szerződés az OTC derivatvák kereskedelmének elősegítésére. 
A szuerződést az International Swaps and Derivatives Association teszi közzé. https://www.isda.org/about-
isda/ (letöltve: 2018.11.01.) 
118 A hash fogalma: A kriptográfiai titkosítás alapja a hasítófüggvény, amelyet már az 1950-es években is 
használtak a számítástechnikában elsősorban az információtároláshoz. Az 1980-as évek végén az 
elektronikus aláírások megjelenésével váltak a hash-ek nélkülözhetetlenné. A hash lényege, hogy egy 
algoritmus segítségével bármilyen adatot adott hosszúságúra lehet leképezni, azaz átalakítani. A hash 
algoritmus alkalmazásával tehát csomagok (és töredékcsomagok, amelyeket előre definiált értékkel töltenek 
fel) képződnek, amelyek azonos nagyságúak. A legelterjedtebb kripotgráfiai hash algoritmusok az SHA, a 
Message Digest és a RIPEMD. 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kriptogr%C3%A1fiai_hash_f%C3%BCggv%C3%A9ny (letöltve: 2018.06.26.) 
119 Erre egy érzékletes példa: 2010. december vége táján 1000 KiloHash/s sebességgel egy új blokk 
létrehozása kb. két évet vett volna igénybe. Mi a Blockchain? http://kriptovalutak-vilaga.hariantal.eu/mi-a-
blockchain/ (letöltve: 2018.09.10.) 



végzik ezt a tevékenységet. Hátránya, hogy a bányászat energiaigénye igen nagy, akárcsak 

a számítási kapacitások biztosításához a hardverigény is. A rendszer támadható, ha túl 

nagy részesedéssel bír valaki. (Bura, 2014) 

 A fenti hátrány kiküszöbölésére alkották meg a „proof of stake” mechanizmust, amely 

alternatív megoldás a blokk ellenőrzésére és érvényesítésére. A blokk létrehozója 

véletlenszerűen kerül kiválasztásra vagyonától függően (amit stake-nek, részesedésnek 

hívnak). Ebben a rendszerben nincs jutalom, a feldolgozásban résztvevők forgalmi vagy 

tranzakciós jutalékot kapnak a feldogozott ügyletek után. Minél nagyobb valaki 

részesedése az adott kriptodevizában, annál nagyobb eséllyel hozhat létre blokkot. 

Támadhatóság szempontjából nem releváns az 51%-os részesedés megszerzése, hiszen 

ebben az esetben a tulajdonos magának okozna kárt a rendszer megsértésével.120  

A proof of stake mechanizmus előnye, hogy nem igényel akkora számítógépes kapacitást, 

ezáltal olcsóbb, hatékonyabb s nem utolsósorban segíti a decentralizációt. Az egyik 

legnépszerűbb kriptodeviza az Ethereum, amely a Casper nevű PoW rendszert használja 

arra, hogy szankcionálja a rendszer elleni támadást (rossz tranzakció hitelesítését, illetve 

annak kísérletét), a támadó (validátor) ilyenkor elveszti a vagyon egy részét.121 

Az első proof of stake érme a Peercoin (pontosabban proof of work és proof of stake hibrid 

rendszert használ), amelynél nincs szükség nagy számítási teljesítményre a rendszer 

működéséhez. Biztonságos és fenntartható crypto coin, amely 2012 óta létezik a digitális 

valuták között, tehát az egyik legrégebbi. A Peercoin-rendszer újítása a pénzügyi szférában 

igen fontos időbélyegzés. Az érméket időbélyeggel látják el, vagyis „korosítják”. A 

pénzeszköz után teljesítési jutalom jár, 30 napos tartás esetén 1%122. Az érmék 90 napos 

tartás után viszont nem „öregednek” tovább. A felhasználó az érmék kora alapján új 

blokkot generálhat magának, növelve az érmék mennyiségét.123 

A blokklánc-technológia segítségével végerhajtott tranzakciók nyilvántartását distributed 

ledgernek (osztott főkönyvi rendszer) hívják, ahol nem egyetlen központi adatbázis vagy 

tárolóegység hivatott az adatok/tranzakciók tárolására, hanem a számítógépes hálózaton a 

felhasználók között megosztva tárolódnak a blokkok, amelyek ennek ellenére egymáshoz 

elválaszthatatlanul, megbonthahtatlan sorrendben, megváltoztathatatlanul kapcsolódnak. 

 
                                                           
120 Mi a különbség Proof of Work (PoW) és Proof os Stake (PoS) között? https://kriptosuli.eu/pow-pos.html 
(letöltve: 2018.10.01) 
121 Casper, https://blockgeeks.com/guides/ethereum-casper/ (2018.10.01.)  
122 éves mérték 
123 https://peercoin.net/wallet, https://peercoin.net/whitepaper (letöltve: 2016.03.10.) 



 

6. sz. ábra: Az osztott főkönyvi rendszer (distributed ledger system) 

Forrás: https://medium.com/@martins_vaivars/using-a-blockchain-based-reputation-and-reward-system-to-

fix-fact-checking-48229d8637e0 (letöltve: 2018.11.26.) 

 

Az ábra szemlélteti, hogy a folyamatban a résztvevők közötti fizetést ellenőrzik, ebben a 

validátor érdekelt, kvázi jutalmat kap az elvégzett munkáért. A közösen létrehozott 

tartalom (maga a főkönyv) szabadon elérhető bárki számára, a közös felület segíti a 

koordinációt, növeli a hatékonyságot. Mindenki azonos információt lát, azonos időben.   

VIII.2.2. A blokklánc-technológián alapuló elszámolások előnyei – közösségi vonzatok 

A „megosztás alapú gazdaság” szemléletébe jól illeszkedik a kriptodevizák működése. A 

felhasználók vagy másnéven rendszerrésztvevők biztosítják az elszámoláshoz szükséges 

infrasturktúrát, a költségek ezáltal alacsony szinten tarthatóak. A rendelkezésreállás a 

rendszerrésztvevők számának, illetve számítási kapacitásainak függvénye. A szolgáltatás 

igénybevételének feltételei mindenki számára azonosak. A résztvevők személyazonossága 

mellékes. A felek egyenrangúak, a fizetések minden tekintetben semlegesek. Miért jó ez? 

Pozitivista szemléletben: nemre, vallásra, bőrszínre stb. való tekintet nélkül bárki igénybe 



veheti. Iszlám országokban a nők helyzetének javítására is hatékony eszköz lehet. (Vigna-

Casey, 2015) 

Nincsenek egyéb járulékos költségek, például közvetítői díj. Nincs túlzott adminisztráció, a 

nyilvános főkönyv és átláthatóság növeli a felhasználók bizalmát, nem érzik a bürokratikus 

korlátokat (szemben a pénzintézeti keretekkel). Nem szükséges hozzá külön 

háttérszemélyzet, személyes beavatkozás a folyamatokba, a manualitásból eredő hibák 

kiküszöbölhetőek. A működés alapvető építőköve a bizalom. Bizalom miben? Elsősorban a 

rendszerben, az azt működtető technológiában és a felhasználókban/résztvevőkben. 

Racionális ez?  

A közösségi szolgáltatások egyfajta „finomhangoláson” mennek keresztül, hogy a 

felhasználók igényeihez méginkább igazodjanak. A fokozott vásárlói élmény megélése a 

cél. Hogy mit is jelent ez a gyakorlatban? Valamit, ami többet nyújt, mint a hagyományos 

vásárlás, a fogyasztás, élmény, ami pozitív konnotációt hordoz.124 

A hagyományos klíringházi elszámolások kritikus eleme az üzletmenetfolytonosság és a 

folyamatos rendelkezésreállás biztosítása, kiemelt jelentőségű az üzleti folyamatok 

tartalékközpont segítségével történő megerősítése a szolgáltatáskiesést megelőzendő. Ez 

jelentős töbletterhet ró a pénzintézetekre. A tartalékközpontok működését rendszeres 

időközönként tesztelni kell, a humánerőforrást biztzosítnai kell hozzá stb. A biztonságot és 

elérhetőséget az elszámolásban résztvevő összes komponensre ki kell terjeszteni, azaz a 

munkaerő, a távközlés, az IT, a hardver és a szoftver, a központi rendszer és az 

alvállalkozók tekintetében is. (Rambure-Nacamuli, é.n.) 

A peer-to-peer hálózaton történő működés vagy elszámolás előnye, hogy az üzletmenet- 

folytonosság gyakorlatilag biztosított (megfelelően nagy hálózat esetén). A blokklánc 

alapú elszámoláskor a rendszer kritikus elemeinek száma csökken, nincs szükség 

alvállalkozókra, külön humánerőforrás biztosítására a klaszikus értelemben. Az 

elszámolások egy rendszerben, de peer-to-peer hálózaton mennek végbe, kiküszöbölve az 

egy központi nyilvántartórendszer támadhatóságát. Nincs szükség tartalékközpont 

létrehozására, hiszen a hálózaton működő gépek egymással bármikor helyettesíthetőek, 

nem releváns egy-egy résztvevő „kiesése”, nem okoz fennakadást a rendszer 

működésében, az elszámolások/ tranzakciók végrehajtásában. 
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osszeallitas.html (2018.09.10.) 



Általánosságban elmondható, hogy mivel nem tudni, mikor melyik hálózati résztvevő vesz 

részt a blokk megalkotásában, lezárásban, nem a rendszert támadják, hanem a 

tárolófelületet, a számlavezetőt vagy számlát, a kriptodevizát tároló egységet vagy tőzsdét, 

annak valamely számláját. A blokklánc-technológia előnye a 0-24-es rendelkezésreállás és 

az azonnaliság, amely hamar problémába ütközhet, ha kevés gép működik éppen. Ilyenkor 

lassú lehet a számítási algoritmusok lefuátása. Ez a BTC estén jelent mindenképpen 

hátrányt.125 

A peer-to-peer economy szemlélet lerombolja a hagyományos ellátási láncot, a cégek a 

szolgáltatók, a végfelhasználók a fogyasztók, akik felléphetnek szolgáltatóként és 

fogyasztóként is. Jó példa a hagyományos üzleti kereteken kívüli kereskedelem például a 

Vatera, és társai, az online piacterek, ahol bárki vevőként vagy eladóként felléphet, áruját 

szolgáltatását szabadon felkínálhaja. A volumen itt jóval kisebb, nem üzemi méretekről 

beszélünk. P2P tranzakciók zajlanak leginkább, közvetlenül összeköti a keresleti és kínálati 

oldalt, személyreszabottabb szolgáltatást és méltányosabb árakat kínál a felhsználóknak. 

Az online platform gyorsítja az árucserét a felek között, összehangolja az igényeket. Az 

online piactereket jól kiegészítik a blockchain-technológián alapuló elszámolások, amelyek 

kapcsolódhatnak akár kifejezetten egy-egy online platformhoz is. Így egy felületen 

kezelhető a kereskedés és a pénzmozgás is.  

A blokklánc-technológia fejlődése lehetővé teszi a tranzakciók közvetlen, zavartalan 

folyamatos közvetítését, ezáltal a peer-to-peer hitelezést és biztosítást, akárcsak 

crowfunding126-ot. 127 Tagadhatatlan előnye: az olcsóság, kikerülhető a közvetítő 

intézmény vagy platform, alacsony jutalék mellett történhet a közvetítés. Napjainkban 

legtöbbször a világháló biztosítja a szerveződéshez a teret, hiszen az internetpenetráció / 

mobilhasználat általánossá vált. 

Annak ellenére, hogy a sharing economy szolgáltatások egyre nagyobb szeletet hasítanak a 

gazdaságból, megfigyelhető egyfajta általános idegenkedés, amely az alacsony 

használatban tükröződik. A Sharing Economy Szövetség által készített felmérés szerint a 

fogyasztók 8-12%-a izgalmasnak találja sharing economy szolgáltatásokat, ám nem érzi a 
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(letöltve: 2018.09.20.) 



biztonságot. Egy 80%-osan ismert szolgáltatás esetében is csak mindössze 8-12%-os a 

használat.128  

A bakok közvetítő szerepét bizonyos értelemben átveszik a FinTech cégek. (Schropfer, 

2010) Az eszközök tulajdonjoga ebben a struktúrában megosztott, nincs akkora saját tőke 

kockázat, a vállalkozói és vásárlói attitűd is átalakulóban van.129 

Általánosságban elmondható, hogy a pénzügyi innovációk terén sokszor szembesülünk a 

jogalkotás késedelmével. A hagyományos jogi szabályozás nem nyújt védelmet a 

fogyasztók, igénybe vevők számára. Hiányoznak a garanciális elemek, ennek köszönhető 

leginkább a közösségi szolgáltatók támadhatósága és ebből fakadóan a különböző 

szolgáltatókkal szembeni fogyasztói bizalmatlanság.  

A blokkláncalapú elszámolások kapcsán hasonló aggályok merültek fel: nincs 

fogyasztóvédelem, az anonimitásnak és a peer-to-peer hálózatnak köszönhetően nincs egy 

központosított adatbázis, adatszolgáltatás, hiányzik a nyomon követhetőség. Nincs helye 

reklamációnak, hisz nincs egy felelős üzemeltető, kibocsátó, mégis a matematikai és 

kriptográfiai titkosítás által működtetett hálózat biztosan és folyamatosan működik, 

naponta dollár milliárdok cserélnek gazdát.  

A pénzügyi szolgáltatások terén azonban nehéz újításokat bevezetni, hiszen az ügyletek, 

folyamatok egészét igyekszik szabályozni az állam, a pénzügyi-, a tőkepiaci felügyelet, a 

központi bank és a fogyasztóvédelem. A túlszabályozás a rendszer lényegi elemeit 

korlátozhatja, a gyorsaság, olcsóság kerül veszélybe beavatkozásuk esetén. Nyilván ezzel 

arányosan a felhasználók kiszolgáltatottsága csökken. A kereskedés, közvetítés volumene 

mindig fontos. Igen változó, hogy egyes országokban hol húzzák meg a határokat az 

adómentesség és különféle kedvezmények terén, vagy éppen mi minősül üzletszerűen 

végzett tevékenységnek.130 Üzletszerűnek minősített kereskedés esetén EHO és ÁFA-

fizetési kötelezettsége is van a felhasználónak, ami már bonyolítja az adminisztrációt.  

A sharing economy szemlélet kialakulásával számos esetben megnőtt az eszközök 

kihasználtsága, pl.: a telekocsi szolgáltatások segítik, hogy ne egy ember üljön egy 

autóban, hanem az teljes kapacitással üzemeljen. Az Airbnb szálláshelymegosztó 

alkalmazás milliók életét könnyíti meg utazásaik során, személyre szabott 

szálláslehetőségeivel. A kiadók és bérlők közvetlen kapcsolatban állnak, nincs szükség 
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külön adminisztrációra. A szolgáltatások háttere: az elengedhetetlen 

diszkriminációmentesség, a pozitív attitűd, a segítő szándék, az élmények fontossága. A 

platformok, amelyek magas minőségi elvárásokat fogalmaznak meg partnereik és 

résztvevőik számára, erősítik a közösséghez tartozás érzését. Az eszközök együttes, 

közösségi felhasználása mint érték jelenik meg. Az elérhetőséget az Internet biztosítja, a 

saját tulajdonú eszközök aránya csökken, míg a szolgáltatásokban résztvevő eszközök 

kihasználtsága nő. (Stephany, 2015) 

Fentiek jól példázzák, hogyan próbál a magánszféra és a felhasználói réteg alternatív 

megoldásokat keresni a sokszor bürökratikus vagy állami támogatottságú drága 

szolgáltatások helyett. Ezen szolgáltatások működhetnek for-profit vagy non-profit, esetleg 

cserekereskedelmi alapon. A szolgáltatások a bizalom, az átláthatóság és a kreativitás 

jegyében születnek meg, felvállalva valamilyen közösségi cél együttes elérését. 

Az erőforrásokat közösen megosztják és közösen használják fel, a cél a hatékonyság és a 

költségminimalizálás a fejlett technológia segítségével. A csere közvetlenül zajlik a felek 

között (P2P), a javak és szolgáltatások elosztása spontán módon szerveződik, általában 

valamilyen platform segítségével, mobil-, web 2-es alkalmazás vagy a közösségi tér 

használatával.   

Az egyik kulcselem és mozgatórugó a bizalom a cserepartner iránt, illetve a bizalmatlanság 

a hagyományos szolgáltatásokkal és szolgáltatókkal szemben. A sharing economy 

szolgáltatások másik kulcsmotívuma az olcsóság, hiszen a felek közvetlen kapcsolatban 

állnak egymással, közösen vesznek igénybe javakat és szolgáltatásokat, így közvetítői 

díjjal nem kell számolniuk. A közösségi felhasználás megalósulhat csere, bérbeadás, 

ajándékozás vagy közös birtoklás formájában. Tipikus példa a könyvek kölcsönzése vagy 

cseréje, a közös felhasználásra példa a telekocsi szolgáltatás vagy a carsharing. A 

carsharing jól szemlélteti, hogy mennyi pozitív hozadéka lehet a javak közös 

használatának. Például ebben az esetben csökkenthető az úton lévő autók száma, a 

közlekedési dugók elkerülhetőek, a benzin és egyéb járulékos költség (pl.: 

autópályamatrica) arányosan megoszlik a felhasználók között, csökken a légszennyezés és 

a zajterhelés. Tény az is, hogy a carsharing jövedelmet von el adott esetben a városoktól 

vagy parkolótársaságoktól, az autógyártóktól és autókölcsönzőktől. A felhasználó mentesül 

a fenntartási költségek alól, nem fizet külön karbantartásért vagy az autó vizsgáztatásáért.  

A sharing economy szolgáltatások tekintetében ma még számos joghézag van, az adózás és 

nyilvántartások vezetése is kérdéseket tartogat. A sharing economy szolgáltatások nem 

standardizáltak, nincsenek objektív minőségi kritériumok, amelyek alapján egy szolgáltatás 



besorolható. A szolgáltatások adózása is sok esetben problémás, hiszen jogosan merül fel: 

milyen adó vethető ki a közösségi szolgáltatásra, ki fizeti meg, hogyan, milyen 

gyakorisággal, mely szolgáltatás adóztatható, a könyvcserét például érdemes adóztatni? Ha 

működik a könyvcsere, mi a helyezet a zene- és film-megosztásokkal? Milyen formában 

nem sérülnek a szerzői jogok?    

Ezen a területen is elmondhatjuk, hogy a szolgáltatások előrébb járnak, mint a szabályozó 

testületek vagy az állam, nincsenek kész válaszok és a jogi lépések.  

Ami minden kezdeményezésnél azonos: közös cél, hasonló igények, homogén tömegként 

kezelik a fogyasztókat, diszkriminációmentesen. A technológia fejlődése mellett sosem 

hanyagolhatjuk el az emberi tényező fontosságát. Bizalom, hírnév, biztonság a hívószvak, 

amelyek elsőként eszünkbe jutnak a közösségi szolgáltatások kapcsán.  

VIII.3. A pénz és a bizalom 

A pénz mára hosszú utat járt be, megjelenési formája számos alakot öltött, a kagylóktól és 

különböző fémötvözetektől eljutottunk a digitális pénzek világába, a virtuális teret 

meghódító kriptodevizák koráig. A virtuális pénzek világa bár nem a sharing economy 

szemlélet nyomán jött létre, mégis jól illeszkedik létrejöttével, struktúrájával, jellemzőivel 

a közösségi gazdaság rendszerébe.  

„A pénz megjelenési formáinak változása azonban nem egyszerűen pénzügytechnikai 

folyamatok eredményei (bár azoké is), hanem társadalmi-gazdasági folyamatok, a pénz- és 

tőkepiac résztvevőinek szaporodása és specializálódása, mentalitásának, ismereteinek és 

félreismeréseinek módosulására vezethetőek vissza.” (Bácskai, 2007, 42) 

Az elektronikus pénz egy valuta digitálisan (szerveren vagy tokenen) tárolt 

reprezentációja, amelyet fizetési tranzakciók elektronikus lebonyolítására bocsátanak ki. A 

digitális fizetőeszközök a virtuális térben mára számos formában jelen vannak, jelentősen 

gyorsítva a pénzforgalmat.  

Az anonim és kriptográfiai titkosítással ellátott digitális pénzektől idegenkedők vagy a 

kétkedők egyik leggyakoribb aggálya, hogy a kriptodevizák nem rendelkeznek központi 

kibocsátóval, nem központi kormányzat biztosítja a pénzek legitimitását, nincs mögöttük 

semmilyen eszköz vagy fedezet. A kriptopénzek használatát a hit vezérli. De melyik 

fizetőeszközét nem? Minden ma forgalomban lévő pénzről elmondható ugyanez. A 

Bretton-Woods-i rendszer felbomlását követően a belsőérték-nélküli pénzek vették át a 

gazdaság irányítását. Ezekről a devizákról is elmondható, hogy nincs mögöttük tényleges 



arany vagy egyéb nemesfém fedezet. Az adott országába, annak kormányába vetett 

bizalom vezérli az elfogadásukat és széleskörű használatukat. Az újgenerációs 

pénzátutalási és fizetési rendszerek használatát szintén a rendszerbe vetett bizalom tartja 

fenn. Ha a felhasználók nem bíznának a fizetések zavartalan lebonyolításában, nem vennék 

igénybe a pénzintézetek fizetésforgalmi szolgáltatásait.  

Gál szerint „A pénztőkék természetesen igyekeznek megszabadulni a szabályozás 

kötelékei alól, és az olyan kevésbé regularizált terek, központok felé igyekeznek, 

amelyekben az állami beavatkozás minimális, az adók alacsonyak és a potenciális profit 

magasabb.” (Gál, 2010, 43) Ezért is népszerűek a kriptodevizák, amelyek piaca még 

kevéssé szabályozott, nincs az államnak vagy a központi banknak felvigyázói szerepe. Az 

állam ugyanakkor mégiscsak befolyással bír, hiszen számos országban tiltott a 

kriptodevizák használata illetve adásvétele. 

A cryptocurrencyk további előnye, hogy bár a globális pénzügyi térben megmaradtak a 

regionális kamatkülönbségek, a krpitodevizák világát nem érintik a kamatkülönbségek. A 

kibocsátók nem fizetnek kamatot a digitális pénzek után, sőt vannak olyan kriptopénzek, 

amelyek tartása után kifejezetten díjat kell fizetni a tartási idő növekedésével arányosan.  

VIII. 4. A virtuális tér fizetőeszközei 

A virtuális szó jelentése: látszólagos, valódinak tűnő, lehetséges, majdnem vagy szinte 

valóságos, valóságközeli, benne rejlő. Ebből kiindulva a felhasználók igényei is 

levezethetőek, vagyis: valóságközeli formában, mégis kiterjesztve a lehetőségeket és a 

fizikai határokat képesek lehetünk alkotni, a hétköznapok sivárságán túl a virtuális 

lehetőségeket kiaknázhatjuk, anélkül, hogy saját fizikai vagy anyagi korlátaink 

akadályoznának. A fejlett technológia segíti a valóságközeli érzékelést, hiszen ezen meta-

világokban a látás, tapintás hallás és szaglás is mind nagyobb szerepet játszik.131  

A virtuális valóság magával ragadó, multimédiás vagy számítógéppel szimulált valóság, 

amely lehetőséget ad a kölcsönhatásra, a felhasználók interakciókba kerülhetnek 

egymással. A mesterséges valóság kifejezést már az 1970-es években használta Myron 

Krueger, a "virtuális valóság" terminust pedig 1982-es sci-fi regényében (The Judas 

Mandala) Damien Broderick. (wikipedia) De a kifejezés inkább csak a 80-as évek 

közepére terjedt el.  
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A mai pénzrendszer kialakulását hosszú fejlődés előzte meg. Az árucseréket felváltó 

árupénz-rendszer, majd az uralkodói pecsétekkel ellátott nemesfém pénzek világa után 

beköszöntött a váltókkal történő kereskedelem korszaka. Ez a változás már előremutatott a 

bankjegyek világába. Míg kezdetben a bankjegyeket ezüstre vagy aranyra lehetett váltani, 

a Bretton-Woods-i rendszer felbomlása után megjelent a hitelpénz és a belsőérték-nélküli 

bankjegyek időszaka következett. 

VIII.4.1. Pénz, e-pénz, virtuális pénz, kriptodeviza 

Igazán jelentős változást a pénzforgalomban is a dematerializáció hozott. A pénz mint 

elektronikus jel létrejötte forradalmasította az elszámolási rendszereket. A papír helyett 

elektronikus alapokra helyezték a klíringet és az elszámolást. Ettől kezdve nem jelentett 

gondot a fizikai szállítás, a fizikai biztonság, a tárolás, a sérülés. (Kriskó, 2006.) Az e-pénz 

az európai központi bank definíciója szerint: a készpénz digitális megfelelője, amely 

elektronikus eszközön vagy szerveren kerül tárolásra.132 Mára az elektronikus pénzek 

világa jelentősen kibővült, és a hagyományos étrelemben vett fizetőeszköz kategóriális 

besorolása is átalakulóban van a virtuális pénzek rohamos fejlődésének köszönhetően.  

Az Európai Központi Bank a virtuális pénz fogalmát az alábbiakban határozta meg: 

- Szabályozatlan digitális pénz, amelyet a fejlesztő bocsát ki és ellenőriz, általánosan 

elfogadott fizetőeszköz az adott virtuális közösségben 

- Nem központi bank vagy hatóság által kibocsátott fizetőeszköz 

- Jogi és természetes személy számára egyaránt szabadon szállítható, tárolható és 

használható fizetésre133 

Nem szólt azonban a nemzetközi szervezet az új fizetési eszköz vagy mód kategóriájáról, 

hogy minek is tekinti, fizetési rendszernek, árunak, szolgáltatásnak vagy devizának. 

Ugyancsak hallgatott az adóvonzatokról. Ma még nem számol a jegybankokkal mint 

virtuális pénzkibocsátókkal, struktúrájába még nem illesztette be a nemzeti kriptodevizák 

kategóriáját.  

A magyar jegybank a pénzeket az alábbi szempontok szerint csoportosítja elsősorban:  

 kibocsátó szerint megkülönböztetünk jegybank által vagy egyéb szervezet által 

kibocsátott pénzeket (centralizált vagy decentralizált). A pénzkibocsátó intémény 
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lehet nevesített vagy akár rejtőzködő – nem ismerjük a tényleges ötletgazdát, a 

rendszer létrehozóját.  

 A kibocsátott mennyiség szerint lehet korlátozott és korlátlanul kibocsátott 

fizetőeszköz. 

 Elfogadhatóság/elfogadottság szerint lehet korlátozott vagy korlátlan (A jegybank 

által kibocsátott pénzeket tekinti korlátlanul elfogadottnak.) 

 Megjelenés szerint is csoportosíthatjuk a pénzt, ismerünk dematerializált vagy 

digitális pénzt és készpénzt. 

Ezenkívül pedig a fizetések hitelesítését tekintve megkülönböztethetünk  third party és 

multiple verifikálást. Azaz beszélhetünk harmadik fél általi verifikációról vagy több 

résztvevő általi/többrésztvevős verifikálásról, de a hitelesítést elvégezheti a closed-loop 

rendszerek esetén az operátor is.   

Fentiek figyelembevételével a digitális pénzek kategóriáit az alábbi csoportokra bontom: 

 E-pénz vagy digitális pénz: valamely fizetőeszköz elektronikus megjelenési 

formája. Ebbe a gyűjtőkategóriába sorolható az összes virtuális fizetőeszköz. 

Típusát tekintve lehet szabályozott vagy szabályozatlan kibocsátású.  

 Virtuális fizetőeszköz: a virtuális térben a csere során fizetésre elfogadott eszköz 

(nem feltétlen kell, hogy a pénz funkcióival bírjon).   

 Kriptodevizák (cryptocurrencies): kriptográfiai titkosítással ellátott fizetőeszköz 

a virtuális térben (anonim és nem anonim típusát is ismerjük) 

 Korlátozott felhasználású kriptodevizák: a virtuális tér valamilyen szempontból 

lehatárolt/lehatárolható részében használatos, speciális célra kibocsátott 

fizetőeszközök. (pl.: Entropia Universe, Sexcoin, Farmcash, Barion) Ezen devizák 

kibocsátója ismert, a felhasználók egyértelműen beazonosíthatóak. 

 Szabadon felhasználható kriptodevizák: a reálgazdasági folyamatokban is 

résztvevő, P2P fizetési lehetőséget biztosító, tényleges fizetési funkcióval bíró 

pénzek pl.: a Bitcoin, az Ethereum stb. 

 



 

7. sz. ábra: Digitális pénzkategóriák 

Forrás: saját készítésű ábra 

 

A pénzek ezen kriptográfiai titkosítással ellátott új generációja, felrúgva az ésszerűség és 

gazdasági racionalitás szabályait, a valódi pénzek jogaira tör. A digitális pénzek palettája 

igen széles, találhatunk egész virtuális világot maga köré építő pénzrendszert (pl. Entropia 

Universe),134 de csupán fizetésre létrehozott fizetési rendszert (Monero,135 Bitcoin, 

Ethereum)136 és speciálisan a gyermekek igényeire szabott oktatással, képzéssel 

egybekötött pénzrendszereket (pl. Piggy Coin137).  

Itt érdemes megemlíteni 3 problémát, amelyet Roger Bootle fogalmazott meg a 

hagyományos fizetési rendszerekkel szemben: 

1. lassúak és költségesek 

2. átláthatatlanok és zártak 

3. nem támogatják az elektronikus kereskedelmet (Mátyás, 2005) 
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Roger Bootle másik fontos megállapítása, hogy a hagyományos fizetési rendszerek 

gátolják a gazdasági növekedést azáltal, hogy nem tartanak lépést a technológiai 

innovációkkal.138 Ezen meglátását már 2001-ben megfogalmazta, s azóta a technológia 

fejlődése méginkább felgyorsult, és a klíringházi technológia jelentősen el is marad a 

webes szolgáltatások fejlődésétől.  

Természetesen az elektronikus fizetés sem mentes a hátrányoktól, ezek közül a 

legfontosabbak az alábbiak. A fizetésekhez internet-kapcsolat szükséges. Ezen probléma 

kiküszöbölése egyre kevésbé nehézkes, a világ számos táján vezetik be a folyamatos, 

ingyenes wifi-szolgáltatást. Az egyetemek, a közintézmények, a hivatalok, a bankok és 

más pénzügyi intézmények egyre gyakrabban kínálnak ingyenes nethasználatot, akárcsak a 

vendéglátó egységek és szállodák.  

Az elektronikus fizetések előnyei: gyorsak, időt spórolnak a PSU számára, irányíthatóak 

általuk a költségek, a veszteség és a lopás kockázata kisebb, alacsonyabbak a költségeik, 

mint a hagyományos fizetési rendszereknek. Könnyen belátható, hogy felhasználóbarát és 

kényelmes megoldás az elektronikus fizetés.139  

Hátrányként említhető a számlaegyenleg végessége, de ez minden fizetési módnál 

korlátként értelmezhető, hiszen készpénzes fizetésnél is gátat szab, hogy fizikailag mennyi 

készpénzzel rendelkezem, vagy a bankszámlámon mekkora összeg „parkol”, illetve az, 

hogy az általam adott csekknek van-e fedezete. A másik korlát az informatikai rendszerek 

támadhatóságán alapszik, hiszen visszaélés itt is előfordulhat, a lopás kockázat ugyan 

kisebb. Hátrányként jelenhet meg a különböző fizetési rendszerek közti átjárhatóság, még 

akkor is, ha az interoperabilitás az egyik leginkább előtérbe kerülő kérdés a 

klíringrendszerek fejlesztésénél.  

A fizetések időbelisége mára jelentősen megváltozott, az azonnaliság igénye mindenhol 

háttérbe szorítja a hagyományos csekkes fizetési és zsírórendszereket. Az elektronikus 

fizetés egyik legnagyobb hátránya az anonimitás hiánya. Az ennek megoldására tett 

kísérleteket a kriptopénzek fejlődésénél kiemelten elemzem.   

Vizsgálom tehát, hogy a fenti kritikákat mennyire sikerül kiküszöbölniük a Bitcoin 

technológián alapuló fizetéseknek. A kriptodevizák megjelenését a pénzügyi hatóságok és 

kormányok aggodalommal szemlélik, de az informatikai szakemberek is keresik a 

rendszerek hiányosságait. (Bura, 2014). Komoly vetélytárs jelent meg a fizetési rendszerek 

piacán. Mondhatni: „A digitális pénznek nincs szaga.” Nem tudjuk a pénz/ vagyon 
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előéletét. Sok esetben nincs is fizikai megjelenése a digitális pénzeknek, nem tudjuk, ki a 

fizető fél és ki a kedvezményezett, a pénzáramlás már nem közvetlenül kapcsolódik egy-

egy szolgáltatáshoz vagy áruhoz. 

VIII.5. Bevezetés a „cryptocurrencyk” világába 

Ahogyan a virtuális tér szerepe nő életünkben, úgy jelennek meg újabb és újabb hozzá 

kapcsolódó szolgáltatások is. A hagyományos eszközök helyét felváltják a virtuális 

újítások, amelyek mára a pénz világát is jelentősen átalakították. A virtuális pénzek, 

amelyek mögött nincs fedezet, sem arany, sem egyéb vagyon, uralomra törnek a 

hétköznapokban. Az újítások legfőbb mozgatója a praktikum, az egyszerűség és a 

bürokrácia csökkentésének igénye. A virtuális pénzek létezését a hit legitimálja, 

működésük sokszor „pusztán bizalmon” alapszik. E nélkül nem töltenék be gazdasági 

szerepüket, nem biztosítanák a felhasználók által elvárt hasznosságot. (Guttmann, Loc 51-

58) 

A legismertebb digitális pénzek a Monero, Peercoin, Ethereum, Nxt, de a gyerekek 

körében a piggy coin is elterjedt.  

VIII.5.1. Mi a Bitcoin? 

A bitcoin digitális pénz, amely nem nemzeti kormánytól származik, nincs mögötte arany 

vagy egyéb vagyon/eszköz. Azért létezik, mert a felhasználók hisznek benne, olyan 

biztonságos szolgáltatást nyújt, amely korábban nem létezett. (Guttmann, 2014) 

A Bitcoin elektronikus valuta és digitális fizetési rendszer. Decentralizált, – a 

hagyományos pénzekkel szemben nem egy kormány – nem egyetlen entitás vagy kibocsátó 

birtokolja. (Bailey, 2015) 

A Wikipédia meghatározása szerint: „A bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, 

amelyet 2009. január 3-án egy ismeretlen (fórumos nevén Satoshi Nakamoto) bocsátott ki, 

közvetlenül a 2008-as amerikai bankválság kirobbanása után. Az elnevezés vonatkozik 

továbbá a fizetőeszközt kezelő nyílt forráskódú szoftverre és az azzal létrehozott elosztott 

hálózatra is.”(https://hu.wikipedia.org/wiki/Bitcoin)140  

Egy központi adatbázis (főkönyv) tartalmazza a fizetések adatait, garantálva az 

elektronikus fizetőeszközökkel szembeni alapvető követelményeket. A rendszer 
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biztonságát a digitális aláírások és a proof of work rendszer adja. A Bitcoin tárolás egy ún. 

„Wallet” („pénztárca”) fájlban történik személyi számítógépen, mobiltelefonon, külső 

adathordozókon, vagy akár felhő alapú szolgáltatóknál. Meglepő, de létezik papíralapú 

Wallet is, QR-kóddal ellátva, amelynek nagy előnye, hogy igen olcsó. (Bailey, 2015, loc 

130) 

 

8. sz. ábra: Lehetséges Bitcoin Wallet tároló eszközök és a hozzájuk kapcsolódó alkalmazások 

Forrás: saját készítésű ábra141 

 

A Bitcoin nem hivatalos valuta, tehát ISO kódja nincs, de általánosan használt megjelölése 

a BTC (továbbiakban a Bitcoin rövidítése), amely igen hasonló az ISO-kódhoz. A Bitcoin 

széleskörű elterjedést segítette, hogy szinte bármilyen internethez kacsolódó eszközzel 

elérhető. A BTC Wallet-et a bankszámlához hasonlítják, de csak funkcióját tekintve 

beszélhetünk hasonlóságról. Hiszen a bankszámla megnyitásának feltétele a 

szerződéskötés és az ügyfél beazonosítása a pénzmosási törvény előírásának megfelelően 

(elsődleges vagy másodlagos). Ezenkívül a BTC anonim felhasználói esetében nem 

beszélhetünk a „know your customer” elv érvényesüléséről, amely egyre inkább 

elfogadottá válik Európa szerte is. A szolgáltatók már nem elégszenek meg/ nem is 

elégedhetnek meg (a MiFID előírások miatt) az ügyfelek személyazonosító adatainak 
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megadásával, igyekeznek feltérképezni az ügyfél pénzügyi tájékozottságát, befektetési 

szokásait és kockázatviselő hajlandóságát is.  

A BTC valuta, digitális pénz, virtuális fizetőeszköz, gyakorlatilag egy kriptográfiai 

titkosítási eljárással létrehozott elektronikus jel. Olyan speciális fizetőeszköz, amely 

központi kibocsátóktól független, hatóságoktól nem befolyásolt. 

VIII.5.2. Miért speciális? 

Nem általánosan elfogadott nemzeti valuta, de mégis fizetőeszköz. A kibocsátott 

maximális mennyisége limitált, 21 millió BTC. A tranzakciók nem feltétlenül egy az 

egyben számolódnak el, a tranzakciók oszthatóak, részekre bonthatóak, az időbeli 

elcsúszás okozta fennakadások kiküszöbölhetőek. Nincs elszámolási idő standard, az a 

rendszer működéséből adódóan a forgalom és a rendelkezésre álló gépek függvényében 

változik. A hagyományos fizetési és elszámolási rendszerek esetében vagy fix 

időpontokban (batch elszámolás) vagy azonnali (meghatározott időpontig, cut off time-ig 

történő elszámolás) működik.  

Az open-loop és closed-loop rendszerekkel ellentétben itt nincs adminisztrátor vagy 

központi egység, amely az elszámolást végzi, akár nettó vagy bruttó módon. Az elszámolás 

a felek között közvetlenül történik. A rendszer monodevizás, nem lehetséges a rendszerben 

egyéb devizák elszámolása vagy konvertálása. Ebben sok nemzeti fizetési rendszerre 

hasonlít. Jellegüket tekintve a BTC fizetések a push típusú ügyletekhez sorolhatóak, a 

kockázat ebből eredően alapvetően alacsony, nincs fedezetlen ügylet a rendszerben. 

A BTC használói a Coindesk felmérése szerint 2015-ben a 60%-ban 35 év alattiak és 

3,76%-ban 18 éven aluliak voltak. Ez az eredmény is jól mutatja, hogy a fiatal felnőttek 

alkotják a világhálón vásárlók jelentős részét, s a gyermekek is aktív használói az 

Internetnek, s ők a leginkább fogékonyak az újításokra. Sajnos ma a BTC használók 

jelentős része, mintegy 90%-a férfi, a hölgyek még távolról figyelik a digitális pénzek 

világát. Földrajzilag sem egységes a Bitcoin elterjedése, ma még jelentős részben észak-

amerikai súlyú a felhasználók köre, mintegy 50%-ra tehető az arányuk 33% európai és 

több mint 9% ázsiai user mellett. (www.coindesk.com) 

A Piggy coin célközönségét kifejezetten a digitális pénzek iránt érdeklődő gyerekek 

alkotják. A szolgáltatás elérhető számítógépes és mobil alkalmazással is. A gyerekeknek 

lehetőségük van piggy coin keresésére is. (https://www.piggy-coin.com/) Bár sokan 

támadják a rendszert és a gyermekek bevonását a digitális világba, számos előnyt is 



hordozhat a virtuális (pénzügyi) valóság megismerése. A gyermekek megtanulják a pénz 

értékét, a fizetés módját, hogyan keressenek munkájukkal, ötleteikkel pénzt. Ez is jól 

mutatja, hogy a cryptocurrency-„iparág” fiatalos lendülettel és kreativitással párosulva 

mára valóságos gazdasági erőt képvisel.  

Hogy hogyan jutnak hozzá a gyerekek?  Nem meglepő, de a digitális pénzekért rajongó 

szülők digitális pénzben adják gyermekiknek a zsebpénzük egy részét vagy ajándékba 

adják azt. Az informatikában jártasabb gyermekek fejlesztéseikért cserébe digitális 

pénzben kapnak fizetést. A BTC esetében nincs korhatármegkötés, mivel használata 

anonim, kiskorú is hozzáférhet. Szülői hozzájárulás nélkül. Egy bankkártya elég és máris 

megnyílik a digitális pénzek világa. A digitális pénzek megjelenése alapjában formálja át a 

pénzről és a pénzküldésről alkotott hagyományos nézeteket. 

A Bitcoin független, központi kibocsátóktól, nemzeti bankoktól, nagyvállalatoktól, és 

országoktól is. Ez a legfőbb oka annak, hogy a nemzeti jegybankok veszélyesnek ítélik, 

igyekeznek távol tartani az állampolgárokat a használatától számos országban, akárcsak 

hazánkban. Mivel nem kapcsolódik kibocsátóhoz, a Bitcoin felügyelete sem lehetséges. Az 

Európai Unió sem rendelkezik egységes állásponttal és jogi szabályozással a digitális 

pénzeket illetően.  

A BTC országsemleges, a rendszerben nincs nemzeti alapon történő diszkrimináció. 

Bárhol, bármikor azonnal fizethetünk Bitcoinnal (kivételt képeznek ez alól, azon országok, 

ahol a digitális pénzek használata tiltott lsd. később). A BTC váltópénze a satoshi a BTC 

milliomod része, így kisösszegű fizetés is lebonyolítható vele. Ez erősíti a rendszerrel 

szembeni bizalmat. Aki nem biztos magában vagy nem tudja, hogy hogyan is kezelje a 

digitális pénzt, kezdheti a tranzakciókat kicsiben.  

  



 

 

 

 

9. sz ábra: A bitcoin árfolyamának alakulása 2017.01.01-jétől 2018.12.29-ig. 

Forrás : https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ (letöltve: 2018.12.29) 

 

A fenti ábra jól szemlélteti, hogy a BTC árfolyama mostanság 5000 USD/db142 körül 

mozog, ami szemlélteti a BTC népszerűségét és a drámai árváltozását, amelyet a 

forgalomnövekedés során elért. 2016.01.31.-én csupán 378,58 USD-t kellett fizetni egy 

Bitcoinért, de a csúcson 2017 novemberében a 20000 USD-ot is meghaladta az értéke. 

A BTC szabad fizetőeszköz és fizetési rendszer, amelynek felhasználói köréhez bárki 

csatlakozhat, aki letölti a szükséges alkalmazást. A tranzakció lebonyolításához csupán 

BTC-cím és privát kulcs szükséges. Az open-loop fizetési rendszerekkel szemben viszont 

korlátlan a csatlakoztatható felhasználók száma. A vállalkozások számára előnyös lehet, 

hogy sorban állás és számlanyitási procedúra nélkül, illetve bonyolult 

jogosultságigénylések és nyilvántartások nélkül eszközölhetnek pénzátutalásokat, 

kifizetéseket.  

 A BTC decentralizált, nincs tulajdonosa, nem függ egyetlen személytől vagy szervezettől. 

Nincs egy központi elszámoló felület, a BTC egy peer-to-peer143 hálózat csomópontjai által 

tárolt elosztott adatbázisra támaszkodik.  (Bailey, 2015) Ezáltal lehet kibocsátótól 

független és a hatóságok által nem befolyásolt rendszer. Mivel az áramló pénz mennyisége 

nem befolyásolható, a tranzakciók sem kontrollálhatóak, ezáltal a BTC önmagában nem 

alkalmas infláció gerjesztésére vagy manipulációra. 
                                                           
142 https://coinmarketcap.com/ (letöltve: 2017.10.01.) 
143 Peer-to-peer rendszer alatt az azonos szintű elemekből álló hálózatot érti, nincs alá fölé rendeltség vagy 
domináns elem a hálózatban, a rendszeradatokat a felhasználók számítógépei tárolják. 



A BTC és az anonim kriptodevizák sajátja, hogy nincs partnerkockázat, hiszen a 

felhasználók mind anonimek. Egységes homogén tömegként kezeli őket a rendszer, hiszen 

mind egyenlőek, azonos feltételekkel vehetnek részt a pénzforgalomban, azonos 

jogosultságokkal bírnak. Az ügyletek csak akkor teljesülnek, ha van rájuk fedezet, így nem 

lényeges, hogy ki bonyolítja le a tranzakciót. Ez teszi a rendszert teljesen 

diszkriminációmentessé. Bár nem ismert a partner, az nem is szükséges követelmény, 

megspórolható az ügyfél-átvilágítás folyamata.  

A BTC rendszer ugyan átlátható, protokollja publikus, kliensszoftvere nyílt forráskódú, 

mégis számos aggodalomra ad okot a tranzakciók anonimitása. A digitális pénzforgalom 

nem esik adatszolgáltatási kötelezettség alá (még). Jogos a kérdés azonban, hogy kinek 

kéne adatot szolgáltatnia? Minden a rendszerben résztvevő, fizető félnek? Hogyan? Milyen 

gyakorisággal? Önbevallással évente, mint az adóhatóság felé? Mivel nincs központi 

egység, elszámoló központ, az adatszolgáltatás nem lehetséges centralizáltan.  

A kontroll hiánya miatt a BTC-t sokan veszélyesnek tartják, felmerül a terrorizmus 

finanszírozás és pénzmosás kérdése.144 Bárki, bármikor, bárkinek küldhet BTC-t, ha 

rendelkezik BTC-címmel (26-35 alfanumerikus karakterből álló sorozat) és privát kulccsal. 

A Tranzakciók 1 óra alatt teljesülnek, nem lehet a rendszerbe avatkozni, nincs stornó. A 

tranzakciók publikusak, de a felhasználók nem! Az aggodalom jogos, de valójában a 

bankok sem képesek a világ pénzpiacain ma áramló hatalmas pénztömeget megszűrni, a 

pénzmosást teljeskörűen megakadályozni.   

Fizikai megjelenése sokféle, az amazon.com-ról 3 USD-tól 20 USD-ig bezárólag 

szerezhető be, mint szuvenír. De valódi BTC érmét is vásárolhatunk a Casascius-tól vagy a 

BitBills-től. Ebben az esetben az aktuális BTC-árfolyamon jutunk hozzá, hiszen a BTC 

érme mögött valódi Bitcoin fedezet van. Az érmén/kártyán (megjelenési formája valójában 

egy plasztik kártya) a holografikus jel alatt található a privát kulcs és a BTC-cím.145 Amíg 

a kártya sértetlen, pénzként funkcionál146, szabadon ártuházható, de a már megnyitásra 

került kártya nem ruházható át, hiszen a privát kulcs ekkor már ismert. Az érmék a 

megnyitást követően a BTC felületről letölthetőek, részt vesznek a fizetési rendszerben. 

(Mára a BTC kártyák forgalmazása megszűnt.) A Casascius hasonlóan a Bitbills-hez 

holografikus jel segítségével védi a BTC-t, és két honlapon nyomonkövethetőek a 

tranzakciók a blokklánc alapján. 

                                                           
144 Hollandiában 10 embert tartóztattak le 2016 januárjában, mert a gyanú szerint több tíz millió eurót mostak 
tisztára egyebek mellett BTC ügyletek segítségével. (www.portfolio.hu) 
145 2013. november 27-én a casascius.com felfüggesztette a BTC érmék kereskedelmét 
146 1, 5, 10, 20 BTC cmíletben kaphat a kártya (https://en.bitcoin.it/wiki/Bitbills letöltve: 2017.09.30.) 



VIII.5.3. Hogyan juthatunk Bitcoinhoz? 

Egyszerűen (USD, HUF, EUR stb.) devizáért valamely nemzetközi kereskedő 

közreműködésével pl.: TradeHill, Britcoin, MtGox, Bitstamp.net. Bányászhatunk is 

magunknak Bitcoint (erről később bővebben). Szerezhetünk még BTC-t úgyis, ha 

elfogadjuk fizetés helyett vagy szolgáltatás ellenértékeként. A BTC specialitása, hogy nem 

szükséges online kapcsolat, offline módban batch elszámolással is működik.  

A fentieken túl kaphatunk is BTC-t ellenszolgáltatásként internetes kérdőívek kitöltéséért, 

kutatásban való részvételért. Ezen kívül aukciós oldalon is vehetünk, például az EBay-en, 

de akár közvetlenül egy másik BTC birtokostól is vásárolhatunk a localbitcoins.com-on 

keresztül. Az oldal megmutatja, hogy található-e eladó a környezetünkben, akivel 

lebonyolíthatjuk az üzletet.  

Újdonságnakszámít, hogy mára már ATM-en keresztül is vásárolhatunk és eladhatunk 

BTC-t, jó példa erre a 2014-ben Budapestre telepített Bitcoin automata, amelyből QR-kód 

olvasó segítségével azonnal mobiltárcába helyezhető a megszerzett kriptopénz.  

Fentiekből látszik, hogy a BTC megszerzésének számos módja van, és ebben a tekintetben 

is különcként viselkedik a valuták világában. A BTC sajátosságaiból eredően (nincs 

központi nyilvántartás, bankszámla mögötte) érdemes másolatot készíteni a BTC címről és 

az összes privát kulcsról, akár USB sticken vagy egyéb adathordozón. Így 

kiküszöbölhetőek az esetleges adatvesztésből adódó nehézségek. 

VIII.5.4. Miért a Bitcoin?  

Rövid közgazdasági indoklással mondhatnánk, hogy mert van rá kereslet. 

 „Join the movement, liberate yourself!” – érdekes a Satoshi Counter147 jelmondata, 

amely gyakorlatilag egy mondatba foglalja a BTC lényegét és előnyét. Instant fizetés 

bankok, országok, kötöttségek nélkül azonnal. (http://satoshicounter.com/) Ebben a rövid 

mondatban megfogalmazódik az internethasználók, internetes vásárlók legfőbb igénye.  

A BTC elfogadóhelyek listája széles, a legnagyobb partnerek között találhatunk 

Magyarországon is ismert márkákat, szolgáltatókat: Amazon, Subway, Victoria’s secret, 

PayPal/Ebay, Zynga, Bloomberg.com, Sears, Apple’s App Store, T-Mobile Poland és még 

sorolhatnánk. (www.bitcoinvalues.net/) Másrészt a rendszer felhasználóbarát és érett, 

kidolgozott, de egyszerű infrastruktúra áll a hátterében. A startupok hamar felfedezték a 

BTC-ban rejlő lehetőségeket, az elsők között váltak a rendszer használóivá például a 

                                                           
147 Hivatalos kanadai BTC kereskedő portál.  



Facebook, a Twitter, a Youtube vagy LinkedIn. Az első BTC elfogadók között olyan 

cégeket találunk, mint az Overstock, a Dell, a Mozilla és a Wikipedia. Láthatjuk, hogy az 

innovációkban elöljáró cégek előszeretettel próbálnak ki pénzügyi újdonságokat is.  

2015. január 25-én már azt olvashattuk, hogy megnyílt az első BTC tőzsde az USA-ban, 19 

állam részvételével. A Coinbase148 hatósági jóváhagyással a New York Stock Exchange és 

USSAA palettájára is felkerült. 2015-ben újabb öt országra terjesztette ki szolgáltatásait a 

Coinbase, így már a magyarországi felhasználók is vásárolhatnak (cseh, horvát, bolgár és 

norvég felhasználók mellett), illetve értékesíthetnek Bitcoint a platformon keresztül. Az 

ügyletek SEPA-utalással működnek, vagyis gyorsan lebonyolíthatóak. Európában a 

legegyszerűbb a Szlovéniában alapított Birstamp.com-on keresztül vásárolni. A Bitstamp 

további előnye, hogy a felhasználók fizethetnek EUR, USD, CHF és GBP devizákkal. (A 

SEPA-utalás hátránya, hogy a BTC-t USD ellenében váltják, tehát számolni kell az euró 

dollárra váltásával is.) A felhasználók másik fontos tényezőt is figyelembe vesznek 

fizetéseik lebonyolításakor, ez pedig nem más, mint a tranzakciós díj. A BTC tranzakción 

számos esetben nincs költség, vagy csak nagyon alacsony, de ha váltás történik, nem veszi 

fel a címzett az összeget és visszaküldésre kerül, akkor mindenképpen díjjal terhelik a 

fizetési ügyletet. Ez a díj a lebonyolító/elszámoló szereplő bevétele. 

VIII.5.5. A cryptocurrencyk jövője, az első lépésektől a tőzsdéig 

Sokakban felmerül a kérdés, hogy van-e létjogosultságuk és jövőjük a kriptopénzeknek a 

valódi valuták világában. A kérdés mára egyértelművé vált, számolnunk kell a 

kriptográfiai titkosítással ellátott, digitális pénzek térhódításával. Jól példázza ezt az is, 

hogy az észt LHV bank felkért egy digitális pénz szakértőt, hogy fejlesszen ki a bank 

számára egy olyan új szolgáltatást, amely a virtuális fizetőeszközöket, közöttük a Bitcoint 

is magába foglalná. Ez a nemzetközi fejlesztés azért is meglepő, mert Észtországban 

jelenleg forgalmi adóval sújtottak a BTC-ügyletek. (https://bitcoin.hu) A Bitcoin 

jelentősége napjainkban is nő, egyre inkább felhalmozási eszköz funkciót is betölt, hiszen 

nemcsak fedezetként fogadják el egyre több platformon, de a gazdasági válság sújtotta 

országok, például Venezuela polgárai is menekülő valutaként tekintenek rá.149   

                                                           
148 A Coinbase megbízható BTC wallet szolgáltató, még sosem szenvedett el komoly hackertámadást. (Baley, 
2014) 
149 
http://www.portfolio.hu/vallalatok/egy_orszag_ahol_mar_a_kriptopenz_a_legbiztonsagosabb.253729.html 
(letöltve: 2017.08.18) 



 

…elérte azt a kritikus méretet, amitől már érdemes foglalkozni vele…”  

(http://bitcoins.hu/) 

A Tradehill 2011 júniusában kezdett BTC tranzakciókkal foglalkozni, az indulás nem volt 

zökkenőmentes, rövid idő alatt 100.000 USD veszteséget szenvedett el a cég. Ekkor a 

mainál még kevésbé kiforrott rendszerben nagy kilengések voltak tapasztalhatóak, a 

felhasználók még csak „tesztelési fázisban” feszegették a rendszer határait. 2013 

márciusában a Tradehill új B2B digitális pénzváltó szolgáltatással tért vissza a piacra, de 

az öröm nem tartott sokáig. 2013. augusztus 30-án a cég ideiglenesen felfüggesztette a 

BTC kerekedést az Internet Archive Federal Credit Union nyomására a felmerült 

szabályozási és működési kérdések tisztázásáig. (www.coindesk.com) 

A kereskedés azóta újraindult. A világon elsőként a First Global Credit svájci székhelyű 

pénzügyi szolgáltató lehetővé tette ügyfelei számára, hogy részvény ügyleteik fedezésére 

BTC-t használjanak fel, akár a London Stock Exhange-n kötött üzleteikhez is. Ez nagy 

előrelépés a cryptocurrencyk világában, hiszen ezzel a BTC a tulajdonosok 

jövedelemtermeléshez közvetlenül hozzájárul. Innentől kezdve a Bitcoin már felhalmozási 

eszközként is funkcionál. Egyre inkább közeledik a virtuális világból a valódi pénzek 

világához. A First Global Credit pedig ezzel áthidalta a digitális pénzek és a tőzsdék közti 

szakadékot. (www.cryptocoinsnews.com) 

Az úttörőmunka azonban itt nem ért véget, a BTC-E.com forex piacon már tapasztalattal 

rendelkező felhasználóik a MetaTrader platform segítségével rövid pozíciót is felvehetnek 

a piacon. Ez a BTC kereskedelmének újabb dimenziója, amely előrevetíti a BTC erejének 

további növekedését. Hogy ki áll a BTC-E mögött, nem tudni, de számos jel arra mutat, 

hogy Bulgáriában van a székhelye, míg a támogató személyzete Oroszországhoz köthető. 

Ez azért meglepő, mert Oroszország jelenleg tiltja a cryptocurrencyk használatát, s a BoR 

nemzeti kriptodeviza létrehozásán fáradozik.  

VIII.5.6. Adózás 

Számos nemzetközi platformon folyik vita arról, hogy a kriptodevizák, áruk, termékek 

vagy devizák-e. Ezért a különböző nemzetek különböző álláspontra helyezkedve próbálják 

jogrendszerükbe illeszteni azokat. A kriptopénzek definiálása számos adózási kérdést is 

felvet. Az egyik, hogy súlytható-e forgalmi adóval, befér-e a jogi szabályozás jelenlegi 

keretei közé. A David Hedqvist svéd szoftverfejlesztő és a svéd adóhatóság között mintegy 



éve zajló vita, eldőlni látszik Hedqvist javára.150 A svéd adóhatóság szerint a fejlesztőnek 

forgalmi adót kéne fizetnie értékesítése után, de az oldal üzemeltetője szerint a BTC 

tranzakciók adómentesek. Az Európai Unió Bírósága előzetes határozata kimondja, hogy a 

BTC nem vagyontárgy, hanem fizetési eszköz, ezáltal mentes a forgalmi adótól. Ebben a 

kérdésben nincs közös álláspont Európában: Belgiumban és az Egyesült Királyságban 

ÁFA-mentes, de Lengyelországban és Lettországban forgalmi adóval terhelik az 

ügyleteket. Ez az előzetes döntés segítheti a BTC európai elterjedését és közös álláspont 

kialakítását. (https:\\bitcoin.hu) 

A BTC adózása számtalan kérdést vet fel, nem mindegy, hogy devizaként tekintünk rá és 

árfolyamnyereség-adóval vagy tranzakciós adóval terheltek az ügyletek, vagy árunak 

tekintjük és az általános forgalmi adó szabályai szerint fizetünk utána adót.  

VIII.5.7. A Bitcoin rendszer határai – a blokk méret 

A BTC blokkok a blokklánc elemei. Jelenleg 1 MB méretűek, ezeken tárolódik az összes 

tranzakció (a felhasználók gépein). A napi tranzakciószám 100000–130000 között mozog, 

ez ma nagyjából 10 perces elszámolási időt eredményez, de ahogy nő a tranzakciók száma 

(válik egyre népszerűbbé a BTC), a tranzakciók elszámolási ideje nőhet. Szakértők szerint 

a rendszer egy-két éven belül elérheti a határait, és érdemes lehet elgondolkodni a 

blokkméret növelésén. (https:\\bitcoin.hu /2) A Bitcoint követően megjelent digitális 

pénzek fejlesztői ezért már igyekeznek a blokkméretét rugalmassá tenni (pl. Dogecoin).  

Nagyobb számú bányász hardver segítségével, bányászhatunk is Bitcoint, de mit is értünk 

ez alatt? Az elszámolási folyamatban résztvevő közvetítő felek (akik számítógépüket a 

tranzakciók lebonyolításának szolgálatába állítják) az ügyletek után jutalékot számítanak 

fel. Minél több tranzakciót bonyolít le egy-egy felhasználó, annál nagyobb jutalék 

bevételre tehet szert. A bányászat speciális hardvert igényel grafikai feldolgozó egységgel, 

vagyis grafikai-/videókártyával és egy BTC Wallet-et.151 A speciális bányász alkalmazás 

letöltése után már kezdődhet is a BTC bányászat. A bányászott BTC-t a kapacitások 

rendelkezésre bocsátásnak arányában osztják el, amit speciális algoritmus segítségével 

kerül kiszámításra.  
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A rendszer ezen eleme is igen újító. Míg a hagyományos elszámolási és fizetési 

rendszerekben egységes tranzakciós díjakról beszélhetünk, a BTC esetében a díjak 

esetlegesek és eltérő mértékűek lehetnek. A hagyományos elszámolóházak esetén számolni 

kell fix költségekkel és a rendszer fenntartására fordított erőforrásokkal, addig a BTC 

esetén ez eloszlik a rendszerben. Minden PSU maga fizeti az infrastrukturális költségeket, 

mint villanyszámla, internet stb. A hosszútávú prognózisok szerint azonban a bányászat és 

annak jövedelmezősége a felhasználói kör bővülésével párhuzamosan, éppen a méretbeli 

korlátok miatt, hanyatlóban van. 

VIII.5.8. BTC, a tiltott fizetési eszköz 

Oroszországban a pénzhelyettesítő digitális pénzek használata tilos, s jelenleg nem kivétel 

ez alól a BTC sem. A törvényjavaslat még számos helyen nem egyértelmű, jelenleg is 

folyik a tárgyalása és módosítás, hogy egyértelműsítse, mely fizetőeszközök esnek a tiltás 

alá. Azonban, ha szűken értelmezzük a digitális pénzek fogalmát, a BTC is a tilalmi körbe 

esik, és bár számos tekintetben eltér a klasszikus cryptocurrencyktől, alapvetően mégis 

közéjük sorolható. (www.coindesk.com 3) 

Ezen kívül Vietnám és Thaiföld tiltólistáján is szerepel, használata nem megengedett 

továbbá Bangladeshben, Bolíviában, Kínában, Equadorban, Izlandon, Indiában és 

Svédországban sem. A fizetőeszköz elterjedését a tilalmakon kívül gátolja a limitált 

mennyiség és a sokszor igen negatív sajtó megjelenés. A BTC-t számos kritika éri, amely 

leginkább a pénzmosáshoz és terrorizmus-finanszírozáshoz kapcsolódik. Hátrányaként 

említik még a tisztázott jogi keretek és a központi árszabályozás hiányát. Vannak 

szakértők, akik pedig a rendszer informatikai oldalát támadják, annak ellenére, hogy 

alapjában véve, pontosan, stabil IT-háttérrel üzemel. Igaz, a rendelkezésre állás aránya 

vagy a szolgáltatáskiesés nem értelmezhető ebben a struktúrában (központi 

elszámolófelület hiányában).  

VIII.6. Biztonság 

Korábban már szót ejtettünk a rendszer sajátosságaiból eredő adatvesztés kockázatáról és a 

biztonsági másolat fontosságáról. A BTC-ügyletek biztonságos lebonyolítását ezen felül 

multi-signature alkalmazások is segítik. A hacker-támadásoktól félőknek pedig a „cold 



storage”-megoldás152 javasolható főként, ha nagyobb BTC tömeggel üzletel valaki. 

(Bailey, 2015, loc 287) 

A bankok és pénzintézetek biztonsági fenyegetettsége az elmúlt évek során számottevően 

nőtt, ennek oka, hogy adatok és értékek erős koncentrációja található a pénzügyi cégeknél 

és nőtt az üzletmenet-folytonosság technológia függése is. Míg a bankok ügyfelei 

elsősorban adathalász kísérleteknek vannak kitéve, addig a BTC birtokosai lopás 

kockázatával szembesülhetnek.  

A biztonságnak része: 

 A bizalmasság, az érzékeny erőforrások, adatok jogosulatlan hozzáféréstől, 

megismeréstől való biztonságának védelme. 

 A sértetlenség, az informatikai erőforrások pontosságának és teljességének 

védelme.  

 A rendelkezésre állás: gondoskodás, hogy az erőforrások a megfelelő helyen és 

időben működőképesek legyenek, tehát elérhetőek is legyenek. (Vasvári, 2007) 

Összességében elmondható, hogy a cryptocurrencyk világa a legdinamikusabban fejlődő 

pénzügyi ágazat. A digitális pénzek már a gyermekek világába is beférkőztek, a fejlődés 

megállíthatatlan. A jogi keretek ugyan még nem kiforrottak, de már körvonalazódni látszik 

a fizetési rendszerek legújabb generációja. A Bitcoin napjainkban nem véletlenül a legtöbb 

figyelmet kapó digitális pénz, hiszen egyre inkább közelíti a valód pénzek világát. A 

fizetési eszköz, az értékmérő, a forgalmi eszköz funkciókon túl mára a felhalmozási eszköz 

funkciót is ellátja. A BTC-ban rejlő lehetőségeket elsősorban az innovatív, fiatal 

vállalkozások fedezték fel. A rendszer előnye és veszélye is egyben, hogy felhasználói 

között számos fiatalkorú gyermek található, akik nyitottságuk révén hamar elsajátítják a 

BTC technológiát.  

A BTC-használat nyertesei lehetnek a startupok és fejlődni vágyó vállalkozások. A BTC 

tőzsdei kereskedelme, illetve a BTC fedezetként/kollaterálként való elfogadása 

újraértelmezheti a digitális pénzekről alkotott elképzeléseket és jelentős átrendeződést 

idézhet elő a tőkepiacokon. A digitális pénzeket tiltó országoknak számolniuk kell a 

lemaradás és az illegális cryptocurrency-forgalmazás veszélyével. A BTC letisztult 

egyszerűségével és anonimitásával számos lehetőséget és veszélyt rejt, ezért a nemzeti 

bankok és adóhatóságok mielőbbi szabályozást sürgetnek. A kockázatvállaló befektetők 
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mesés haszon reményében vagyonokat fektetnek be a digitális pénzek világában, s 

igyekeznek kihasználni a gyors és egyszerű fizetési rendszer előnyeit.  

A fizetések feltétele, hogy a szolgáltató vagy eladó elfogadja fizetségként az adott 

kriptopénzt. A Bitcoin technológia jelentős újítása, hogy nincs központi rendszer, 

elszámolóház vagy platform, ahol a fizetések teljesülnek, hanem a rendszert használók 

eszközein (PC, mobil, hardware) történik a feldolgozás. (Guttmann, 2014) 

Az anonim kriptopénzek létét a hit legitimálja, kockázatuk nagyobb, mint a hagyományos 

valutáké, hiszen nincs központi szabályozó, kibocsátó, nem kötődik nemzethez vagy 

szervezethez. A BTC peer-to-peer hálózat csomópontjai által tárolt elosztott adatbázisra 

támaszkodik.  (Bailey, 2015) Az infrastruktúrát a fizetési rendszer használói biztosítják, ők 

adják az erőforrásokat a rendszer működtetéséhez. Ez a legkevésbé bürokratikus rendszer, 

nincs szükség számlanyitásra és a személyazonosság igazolására, kiskorúak is 

használhatják a rendszert, elég letölteni az alkalmazást, létrehozni egy BTC-címet és 

használni a privát kulcsot. A Bitcoin és az egyéb digitális pénzek elszámolása alapvetően 

nem sorolható egyetlen klasszikus elszámolási típusba sem, a rendszer/hálózat 

terheltségétől függően történik a tranzakciók elszámolása, alapvetően egy órán belül. 

A BTC, illetve a blokklánc-technológia előnye, hogy az emberi beavatkozás mértéke 

csekély, az ebből fakadó működési kockázat szintje ezért alacsony. Nincsenek cut-off 

time-ok, emberi közreműködés nem szükséges a tranzakciók lebonyolításához 

/elszámolásához vagy a rendszer működéséhez pl.: napnyitás, zárás, riportok vagy klíring 

futtatása. 

Az elmúlt 200 évben a fizetés technológiája folyamatos változáson ment keresztül. Az 

internet korlátlan lehetőségeket rejt a fizetési rendszerek forradalmasításában. A digitális 

pénzeknek köszönhetően pedig egy újfajta pénzügyi kultúra kezd kibontakozni, amelyben 

a kiskorúak is helyet követelnek maguknak. A fogyasztói igények fejlődése egyre inkább a 

mobilpénztárca-funkciók elterjedését segítik, a mobileszközök segítségével könnyen 

személyre szabhatóak a fizetési lehetőségek. 

 



VIII.7. Speciális kriptodevizák (Bitcoin, Piggycoin, Monero, Peercoin, 
Ethereum és a többiek)153  

A pénz- és tőkepiacok egyik legújabb „szereplője”a kriptodeviza, amelynek mára számos 

megjelenési formáját ismerjük. A Bitcoin, mint úttörő, elsőgenerációs kripotdeviza 

követői, az újonnan megjelenő cryptocurrencyk igyekeznek többet és többet adni a 

felhasználóknak, a fejlesztők az első devizák „gyermekbetegségeit” folyamatosan 

próbálják orvosolni. (Bura, 2014) A második generációs kriptodevizák (mint például az 

Etherum, az NXT, a Dogecoin, a Zerocoin vagy a Litecoin) a Bitcoin sikere után kerültek a 

felhasználók érdeklődésének középpontjába. 

A digitális pénzek leginkább meglepő tulajdonsága, hogy nincs mögöttük fedezet, pénz, 

arany vagy bármilyen más vagyon elem vagy központi kibocsátó, ennek ellenére tömegek 

használják fizetésre a virtuális térben azokat. A legnépszerűbb és leginkább 

reflektorfényben lévő cryprocurrency a Bitcoin, amely mára a valódi valutákkal azonos 

jogokra tör. Vannak azonban más digitális fizetőeszközök is, amelyek méltán hívják fel 

magukra a pénzügyi szakemberek figyelmét. Miért népszerűek ezek a digitális pénzek? 

Miért más és más egye-egy digitális valuta? Ki a célközönség, kik a felhasználók és az 

esetleges felhalmozók? Miben más a digitális fizetési tranzakciók elszámolása, mint egy 

banki átutalás? Ezekre a kérdésekre keresem a választ, és felvázolom a leginkább népszerű 

digitális pénzek működését, a tranzakciók lebonyolítását és a mögöttes infrastruktúra 

fejlettségét. (Kriskó, 2016) 

A digitális pénzek fejlődésének történetét röviden vázolom, majd sorra veszem a 

cryptocurrencyk újabb és újabb generációját, hogy bemutassam a rendszerek hátrányait 

vagy hiányosságait, és az ezen hiányosságok kiküszöbölésére tett intézkedéseket. 

Bemutatom a rendszerek támadhatóságát, a használatukban rejlő veszélyeket. Szót ejtek a 

digitális pénzek használóinak motivációjáról, különböző fizetési rendszerek életre 

hívásának fő mozgatórugóiról. Vizsgálom a sikertényezőket, amelyek egy-egy kriptopénzt 

sikeressé és globálisan elfogadottá tesznek. (uo.) 

Az előnyök mellett rávilágítok a lehetséges hártányokra, veszélyekre is hizsen a 

cryptocurrencyk esetében a központi kibocsátó hiánya együtt jár a kontroll hiányával, 

visszaélés esetén a bűnelkövető felderítése szinte lehetetlen. A virtuális térben elkövetett 

bűncselekmények ezért ma még számos kihívást tartogatnak a hatóságoknak.  
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A ma forgalomban lévő virtuális pénzek fajtáinak számát mintegy 3000-re (más források 

pl. Bank of China 1200-ra) becsülik154. E tény önmagában is felveti az érdeklődést az iránt, 

mi indokolja ezeknek a speciális fizetőeszközöknek a létét. Azon túl, hogy a bizalom a fő 

mozgatórugó, mi van még a gyorsan terjedő virtuális fizetőeszközök mögött? Egyrészt a 

fogyasztói magatartás, a gyors és egyszerű fizetés iránti vágy. Az adminisztrációtól zsúfolt, 

papírokkal teli világunkban sokan keresik az anonim fizetés lehetőségét (nem csak negatív 

szándékkal.) A bürokratikus korlátok lebontása és a kényelem a leginkább erőteljesen 

megmutatkozó igények az anonim, digitális pénzek használóinál. Nincs sorban állás a 

bankban, nincs szerződéskötés apró betűs kiegészítésekkel, nincs fedezetlen ügylet. Van 

azonban: gyors és egyszerűen használható (letölthető) rendszer vagy alkalmazás, 

névtelenség, diszkréció, számos a virtuális térben elérhető szolgáltatás.  

Ahhoz, hogy megértsük a virtuális pénzek világát és a ma igen népszerű meta vagy 

másodlagos világ gazdaságát, áttekintem a felhasználók számára nyújtott 

többletszolgáltatásokat, amelyek a virtuális tér hódítását előidézték.   

A virtuális pénzek a hűségprogramokból fejlődtek ki, a kuponok és bónusz pontok mára 

beválhatóak, megjelenésüket tekintve egy-egy márka saját digitális valutái. A pontgyűjtés 

és -beváltás egy magasabb szintre lépett, a pontgyűjtő kártyák és a hitelkártyák széles 

palettája jelent meg.  

Egy érdekesség a nem anonim digitális pénzek világából a Barion, amely egy a hétköznapi 

fizetéseket megkönnyítő alkalmazásokhoz kapcsolódó digitális pénz. A Barion egy 

Magyarországon kibocsátott elektronikus pénz. A rendszer használatát a szolgáltató 

alacsony költségek mellett biztosítja, de korántsem anonim. A szolgáltatások 

igénybevételének feltétele a szerződéskötés és a személyi okmányok másolatának 

biztosítása.155 A szolgáltató a szerződéskötést megtagadhatja, a rendszerbe közvetlen 

beavatkozás lehetséges. A szolgáltatás a hagyományos bankszámlákhoz hasonlóan 

működik. A szolgáltatást igénybevevők nem élvezik a cryptocurrencyk nyújtotta 

anonimitást, nem kerülhetik el a körülményes adminisztrációt. A rendszer hátránya 

továbbá, hogy a fizetést elfogadók köre igen korlátozott, nem beszélhetünk világméretű 

hálózatról. Van központi nyilvántartó (számlavezető rendszere), tehát központosított, a 

szolgáltató biztosítja az elsődleges infrastruktúrát az elszámolásokhoz.156 
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VIII.8. Milyen egyéb igények vezérlik a felhasználót?  

A felhasználók igényei által fezérelve született meg számos speciális kriptopénz, köztük 

Litecoin, amely a gyorsabb hitelesítést tartotta szem előtt (a BTC-hez viszonyítva), a 

Peercoin, amely a fenntarthatóság jegyében a kisebb energiafelhasználást tűzte célul. Ez 

azért jelentős, mert a Nature Sustainability tanulmánya szerint 2018-ban a BTC és egyéb 

kriptodevizák bányászatára, nyilvántartására és a fizetési műveletek lebonyolítására közel 

kétszer annyi elektromos energiát fordítanak majd, mint amennyi Dánia éves 

áramfelhasználása.157 Említhetjük még a speciális felnőtt tartalmakhoz kapcsolódó 

Sexcoint, a Freicoint, amely kifejezetten bünteti a pénz tárolását vagy a Quark-ot, amelynél 

kilenc lépcsős titkosítás védi a felhasználó anonimitását és a tranzakciók biztonságát. Jól 

látható, hogy a fejlesztők a jól működő BTC-ban is találtak fejleszteni, javítani valót. Az 

Nxt megalkotói az egyediségre helyezték a hangsúlyt azáltal, hogy felhasználóik saját 

pénzt hozhatnak létre, amelyet különböző már meglévő rendszerekbe integrálhatnak.  

A Dogecoin egy internetes mémből fejlődött ki, specialitása, hogy különböző internetes 

tartalmak megosztásával lehet szert tenni rá. A Project Entropia Dollar (PED) a köré épült 

virtuális bolygórendszer fizetőeszköze, a Linden dollar ugyanakkor egy olyan 

kriptodeviza, amely ötvözi a játék, a virtuális valóság és a közösségi gazdálkodás elemeit. 

A Linden dollar Second Life 3D-s világában a felhasználók javakat, szolgáltatásokat 

értékesítenek egymás számára, működik ingatlanpiac, munkaerőpiac és minimálbér-

rendszer is, és helyet kap a jótékonykodás is.  

Külön említést érdemel a Namecoin, amely az első megoldás a Zooko-háromszög158 

problematikájára. A Zooko-háromszög egy trilemma, amely egy választás három 

lehetséges kedvezőtlen tényező között, ami közül egyet mindenképp választani kell; vagy 

három kedvező lehetőség közül csak kettő megvalósítható s ezért kényszerülük választásra, 

hiszen a harmadikról le kell mondanunk az előbbi kettőért. A kriptodevizák esetén a három 

kedvező tényező, ha a rendszer értelmezhető/megjegyezhető, decentralizált és biztonságos. 

E három feltétel egyszerre történő megvalósítása nem mondható könnyűnek, hiszen, minél 

érthetőbb és megjegyezhetőbb egy név, azonosító, jelszó vagy kulcs stb., annál kevésbé 

biztonságos (utánozható, hamisiítható), a kriptográfiai tikosítás segíti a decentralizalicáiót, 

csökkenti a támadhatóságot, de a felhasználó szempontjából közel sem olyan egyszerű a 
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kulcsok generálása, őrzése, tárolása. A kriptodevizák elterjedésének és használatának egyik 

korlátja, hogy mindenképp feltételez némi informatikai jártasságot, és az internethez való 

hozzáférést adottságnak tekinti. A felhasználók szempontjából a biztonság informatikai 

biztonságot jelent, ami ugyankcsak igényel némi felkészültséget. A fejlesztők 

szempontjából kihívás, hogy a kripotdevizás rendszerek jórésze nyílt forráskódú, amely 

szintén hordoz veszélyeket.  

A Namecoin alapvetően egy kulcs/érték pár regisztráló és átviteli rendszer a Bitcoin 

technológia alapján.159 Specialitása, hogy személyes adatok, OTR160-, GPG161-kulcs, e-

mail, Bitcoin és Bitmessage cím csatolható a „küldeményhez”.  

Látható, hogy egy kényelmes, könnyen használható, biztonságos rendszer létrehozásának 

számos akadálya van, s gyakran egyik tényezőt fel kell áldozni egy másik fontosabbért. (A 

jegybankok a kriptodevizák egyik legfontosabb jellemzőjét az anonimitást hajlandóak 

feláldozni az egyéb előnyökért.)  

A III.számú mellékletben található táblázat a speciális kriptodevizákról nyújt rövid 

összefogalalót, s igyekszik ízeltőt adni a „kísérletekről”, hogy a kriptopénzek 

túlmutassanak az egyszerű fizetésieszköz-funkción. 

A kriptodevizákhoz kapcsolódik az új forrásgyűjtési technika, amely mára megvetette a 

lábát a pénzügyi térben, és Initial Coin Offering162 (a továbbiakban ICO) néven vált 

ismertté. Ez a módszer általában startupok számára jó forrás gyűjtési lehetőség, előre 

bányázott kriptodeviza juttatásban részesülnek a korai befektetők, kihasználva az előnyt, 

hogy ma még szabályozatlan a forrásgyűjtés ezen metódusa.  

A cégek ezt az utat a kockázati tőkealapok helyett használják.  Ez a technika a tőkeemelést 

is megkönnyíti. Hasonló ugyan a részvényvásárláshoz, de itt nem tulajdonjogot, hanem 

kriptodevizát szereznek a befektetők. Ilyenkor a befektetők alapvetően a kriptodeviza 

gyors árfolyamnövekedésére spekulálnak, érdekeltek a projekt sikerében, maguk választják 

ki a támogatásra érdemes projekteket. Az ICO gyakorlatilag a sharing economy 

gondolatiságába illeszkedik, hiszen közvetlenül a célközönséget teszik érdekeltté a 

források biztosításában. Közösségi finanszírozási formának is tekinthető, kihagyva az 

                                                           
159 https://namecoin.org/ (letöltve: 2018.11.10.) 
160 Off-the-Record Messaging: azonnali üzenetküldő szolgáltatásokhoz kapcsolódó titkosítási protokoll, 
amely előre titkosítást és olvashatósági titkosítást is tartalmaz. 128 bites hosszúságú AES-szimetrikus kulcs-
algoritmus, ami Diffie-Hellman kulcscserét 1536 bites csoportmérettel és SHA-1-es hash függvénnyel 
használ.  
161 Az OTR-hez hasonló üzenettitkosítási kulcs. 
162 Initial Coin Offering (ICO) http://www.investopedia.com/terms/i/initial-coin-offering-ico.asp (letöltve: 
2017.09.15.) 



állami bürokráciát. Ebben a konstrukcióban a befektetők zsetonokat (tokeneket) vagy 

jutalmat reward-ot kapnak.163 A befektető előnye, hogy jelentős árelőnnyel kapja meg az 

adott eszközt, szolgáltatást, árut vagy devizát a későbbi vásárlókkal szemben.   

Sok esetben tehát az ICO nem más, mint pénzgyűjtési lehetőség részvénykibocsátás nélkül, 

úgy, hogy a programozók pénzt gyűjtenek saját kriptodeviza kibocsátással. A kiindulási 

alap a BTC és egyéb már meglévő kriptodeviza rendszer. Kínában és Dél-Koreában nem 

meglepő módon ez jelenleg tiltott forrásgyűjtési mód.164 

A kriptodevizák legfőbb jellemzőit megvizsgálva beláthatjuk, hogy az ötödik hipotézisünk 

részben igazolható, miszerint a mobil technológia és diszkriminációmentesség elősegítette 

a kriptopénzek térnyerését.  

VIII. 9. Ripple, több mint kriptodeviza, a hiányzó láncszem 

Kutatásom során vizsgáltam a hagyományos fizetési rendszerek és kriptodevizák előnyeit 

és hátrányait, működésük, felhasználhatóságuk korlátait. Felmerül a krédés, hogyan lehet 

intézményes keretek között kiaknázni a blokklánc-technológiában rejlő lehetőségeket, 

anélkül, hogy a rendszer alapvető értékei sérülnének? Lehet-e komplex elszámolási 

mechanizmust építeni rá, megnyerni a piac jelentős szereplőit a működtetéshez?  

A legfőbb kritika a hagyományos fizetési, illetve devizaátutalási (SWIFT) rendszerrel 

szemben, hogy lassú, megbízhatatlan, drága és elfogadhatatlan a mai igények tükrében. 

Mit értenek lassú alatt? Elsősorban azt, hogy a devizaátutalások teljesülése akár 3-5 napba 

is telhet.165 A megoldás nem elég gyors és elegáns, hiszen a mai felhasználók igénylik a 

zökkenőmentes, 0-24/7-es166 azonnali megoldásokat. (Loader, 2014) 

A blokklánc-technológia megjelenése a pénzügyi szférában elindította a hagyományos 

levelezőbanki kapcsolatok kiiktatását, a kriptodevizák térhódítását és az átutalási 

rendszerek forradalmi fejlődését. A Ripple megalkotói szerint, mivel a SWIFT-rendszer az 

internet elterjedése előtt került kialakításra, technológiája mára elavult, nem igazodik a 

„virtuális térben felnövekvő” nemzedék igényeihez. A piac egyik vezető újítása éppen 

emiatt a Ripple, amely fizetési rendszer, likviditási platform és kriptodeviza (XRP) is.  

                                                           
163 ICO (Initial coin offering) – a startup finanszírozás új, blockchain alapú formája 
http://lf.estontorise.hu/archives/690 (letöltve: 2017.09.14.) 
164 An Explanation of Initial Coin Offerings; https://www.nytimes.com/2017/10/27/technology/what-is-an-
initial-coin-offering.html  (letöltve: 2017.10.27.) 
165 Azér vannak mára ennél jóval gyorsabb napon belüli átutalást is lehetővé tevő megoldások pl. USA 
CHIPS-rendszere stb. (a szerző.) A Riplle gyosabb az ETHEREUM 2perc + és a Bitcoin átlagos egyórás 
(igen nagy szórást mutathat!) elszámolásánál. /https://ripple.com/xrp/ (letöltve: 2018.09.20.) 
166 0-24 órában a hét minden napján igénybevehető szolgáltatás 



A RippleNet összekapcsolja a vállalatokat és bankokat, direkt eszközcserét biztosítva a 

szereplőknek, gyors és megbízható módon. A Ripple osztott főkönyvi megoldással, 

azonnali elszámolást, a fizetés folyamatos nyomonkövetését biztosítja alacsony működési 

és likviditási költségek mellett. A legmagasabb szinvonalú blokkláncalapú technológia 

felhasználásával hatékony együttműködést tesz lehetővé a piac többi szereplőjével.167 A 

bankok közvetlen kapcsolatban állnak egymással, az elszámolás valós időben történik, a 

tranzakciók konzisztenciáját speciális szabálykönyv biztosítja.168  

A piac szereplői számára kiemelt prioritás a likviditásbiztosítás költségeinek 

minimalizálása. A Ripple segítségével drasztikusan csökkenthetőek a likviditási 

tőkekövetelmények, hiszen a helyi piacok előfinanszírozását kiiktatja a folyamatból. XRP 

fedezet mellett biztosít likviditást a feleknek, megvalósítva a fizetések azonnaliságát a 

feltörekvő piacokon is. 169 

A Ripple átutalási rendszere korszerű, az ügyletekhez csatolhatóak dokumentumok 

(számlák, bizonylatok), e célra szabványosított felületet biztosít a szolgáltató. Így 

folyamatosan nyomon követhetőek a tranzakciók, bővített adattartalommal küldhetőek az 

ügyletek, a csatolt dokumentumokat hitelesnek ismerik el, felszabadulnak a lekötött 

források, nő a likviditási hatékonyság. Azáltal, hogy a Ripple fizetési rendszer, 

likviditásszolgáltató és kriptodeviza is egyben, nem más, mint egymásra épülő fizetési 

struktúra a blokklánc felhasználásával. 

A likviditási platform segít összehangolni a szereplők fizetési igényeit, a limiteket és az 

elszámolások időbeliségét. A piac szereplői igyekeznek minden tekintetben függettlenedni 

a hagyományos bankoktól (elszámolási hitel, deviza utalás, klasszikus klíring), hiszen a 

kerülőutak olcsóbbak és kevesebb adminisztrációt igényelnek. A források szabadabban 

mozognak, közvetlenül B2B vagy P2P170 alapon. Minnél több a kötöttség és az 

adminisztráció, annál inkább érzik a szereplők a váltás igényét. Kiemelt cél a banki 

körülményes ügyintézés áthidalása. A track record, a hírnév, a méret mind-mind 

befolyással bír, egyre inkább teret enged az újításoknak. A pénzpiac meghatározó szereplői 

lépéselőnyre akarnak szert tenni, nemcsak követőként kullogni a piac után. Az idő pénz elv 

egyre erőteljesebben érvényesül, ezzel párhuzamosan pedig a piaci szereplők számára 

vonzó az új és legújabb technológiák alkalmazása. 
                                                           
167 A Ripple mára több mint 100 banki, pénzügyi szolgáltató partnert tudhat magáénak, köztük olyan nagy 
nevekkel, mint az AMEX vagy UniPAY, Unicredit, MoneyGram stb 
168 Send Payments, https://ripple.com/solutions/send-payments/ (letöltve: 2018.09.08.) 
169 https://ripple.com/solutions/source-liquidity/ (letöltve: 2018.06.02.) 
170 peer-to-peer vagy business to business (közvetlen személyközi vagy vállakozások közötti, vagy ezek 
kombinációja) 



Nem csoda, hogy a Ripple virágzó üzleti innovációvá nőtte ki magát. Olyan megoldás, 

amely bármely pénzügyi szolgáltató számára elérhető, implementálható. A hagyományos 

fizetőeszközök, devizák világát is képes mozgósítani, de a saját kriptodevizáját is aktívan 

használja és menedzseli.171 XCurrent szolgáltatása azonnali bankközi fizetést biztosít valós 

időben, gyakrolatilag világszéles RTGS-rendszer, amely a hagyományos SWIFT-szabvány 

helyett a blokklánc-technológián alapul. Működésével kiválthatóak a hagyományos 

nemzeti bankok közti fizetések, csökken az úonlévő pénzek volume, mérsékelhető a 

Herstatt-risk, ezáltal a redszer-kockázat is csökkenthető.  

A Ripple népszerűségét és jelentőségét mutatja, hogy a Santander megalkotta az első 

Ripple-kompatibilis cross-border fizetési applikációt mobilra az Egyesült Királyságban a 

retail ügyfelek számára. Euró és USD fizetéseket tesz lehetővé az eurózónába és az 

Amerikai Egyesült Államokba. Az átutalások átlagosan 1 nap alatt teljesülnek.172 

A Ripple rendszerének jelentősége abban rejlik, hogy aktívan használja a blokkláncalapú 

elszámolást, a hagyományos devizák mellett saját fizetőeszközét is aktívan forgatja, 

likviditási platformja korszerű, szolgáltatásait már a nagybankok is igénybeveszik. A 

Ripple komplex intézmény és szolgáltatás rendszere valós alternatívát jelent globális 

szinten a piac szereplői számára. 

A Ripple talán a legjobb példa rá, hogy a piac szereplői – köztük már a nemzetközi 

nagybankok is – alternatív megoldásokat keresnek a hagyományos klíringházak helyett. S 

ezzel igazolóható negyedik hipotézisünk, mely szerint a kockázat- és biztosítékkezelés 

szigorodása, kedvez a blokklánc-technológián alapuló elszámolási rendszerek 

elterjedésének.  

A kriptodevizák közös jellemzői 

- Anonimitás (a legtöbb esetben) 

- gyorsaság  

- semlegesség 

- diszkriminációmentesség 

- digitális/kriptográfiai173 titkosítás 

- peer-to-peer hálózat 
                                                           
171 Ripple, https://ripple.com (letöltve: 2018.06.01) 
172 Santander Launches First Mobile App for Global Payments Using Ripple’s xCurrent 
https://ripple.com/insights/santander-launches-first-mobile-app-for-global-payments-using-ripples-xcurrent/ 
(letöltve: 2018.10.02.) 
173 Kriptográfia jelentése: kriptos eltitkolt, rejtett görög eredetű és graphein, azaz írni szóból ered. Tehát 
egyfajta titkosított üzenet vagy szöveg, titkosírás. A kriptográfia elsősorban informatikai tudományág, amely 
a rejtjelezéssel, titkosírásokkal, kódolással; azok előállításával és megfejtésével foglalkozik 
http://liptai.ektf.hu/uploads/2011/12/Kriptografia.pdf (letöltve: 2017.09.11.) 



- erőforrások és infrastruktúra közösségi biztosítása 

- bányászat lehetősége 

- alacsony költség 

- cím és privát kulcs szükséges 

- open source rendszerek 

- korhatár nélküli  

- nincs fedezetlen ügylet 

- szükséges operációs rendszertől függő alkalmazás letöltése 

- számos verziója alakot öltött, akár érme formájában is rendelhető (BTC és a 

Monero) 

- nincs központi felügyelet 

- egy csoport működteti a „mag” rendszert vagy projektet 

- a rendszer kitalálója és létrehozói (gyakran) az anonimitást választják a hatóságok 

zaklatásai miatt 

- nincsenek díjak (számlavezetési, csatlakozási díj) csak a tranzakciós díjak 

- érdekes köztes megoldás a klasszikus batch elszámolás és a RTGS-rendszerek 

között (az elszámolások időbeliségét tekintve közelíti az azonnali elszámolású 

rendszereket) 

VIII.10. A digitális pénzek és kriptodevizák sikertényezői  

 

10. sz. ábra: A kriptodevizák sikertényezői 

Forrás: saját készítésű ábra 



 

A virtuális játékokhoz kötődő digitális pénzek más fizetési rendszerek infrastruktúráján 

működnek, konkrét szolgáltatáshoz köthetőek, bár szűken értelmezve megfelelnek a 

digitális pénz kritériumainak. A FarmVille és az Entropia Universe törekszenek rá, hogy a 

virtuális térben egy elkülönített, azonosítható, lehatárolt teret hozzanak létre. Saját 

értékrendszert, normákat alkotnak, s ezek mentén működnek. A virtuális térben 

korlátozottabban használható fel fizetőeszközük, mint a Bitcoin. A BTC ezzel szemben 

nem kapcsolódik a virtuális tér egyetlen szeletéhez, hanem globális uralomra törekszik. Az 

egyedileg megalkotott virtuális játékokhoz létrehozott digitális pénzek szerepe 

összekapcsolódik a fejlesztők azon igényével, hogy élménnyel gazdagítsák felhasználóikat, 

kikapcsolódást nyújtsanak számukra. Ebből a szempontból az Farmcash, a PED, a piggy 

coin és az Ethereum virtuális többletet hordoznak az elsődleges fizetési tranzakciókhoz 

kapcsolódó cryptocurrencykhez képest. 

VIII.12. A kriptodevizák veszélyei  

A cryptocurrencyk elszámolása, akárcsak a hagyományos elszámolások és banki 

rendszerek, számos veszélynek vannak kitéve. A rendszerek informatikai oldalról történő 

támadása történhet a felhasználók kilétének felderítését célozva. Egyetlen felhasználó 

azonosítása magával vonhatja a többi felhasználó anonimitásának megszűnését. Ebben az 

esetben az egész rendszer működése veszélybe kerülhet, hiszen az egyik leggyakoribb oka 

annak, hogy valaki a cryptocurrencyt választja, hogy elkerülje az adminisztrációt és a 

beazonosítást. (Nem csak a terroristák vágynak névtelenségre a virtuális térben.) A 

magasabb szintű anonimitás elérésére hozták létre a Zerocoint, amely a BTC-protokoll 

kibővítésével jött létre.  

A rendszerbe történő beavatkozás történhet csalási célzattal, hogy az érmék többször 

elkölthetőek legyenek (többlet csomópontok rendszerbe juttatásával). Minél nagyobb a 

hálózat, annál kisebb ennek az esélye. Ekkor a fizetések biztonsága és teljesülése kerülhet 

veszélybe. Egyes külső támadások továbbá irányulhatnak az elszámolások 

ellehetetlenítésére (Denial of Service), a feldolgozó kapacitás csökkentésére. Ekkor a 

rendszer, szélsőséges esetben, teljesen leállhat.  

Központi kibocsátó híján visszaélés, lopás esetén nincs, aki beavatkozzon vagy felderítse a 

csalást. Ezért is fontos ezen rendszerek működésében a biztonság és a bizalom. A 



biztonságnövelés, illetve arra való törekvés folyamatosan jelen van a digitális pénzek 

világában. Az újabb és újabb kritopénzek igyekeznek elődeik hibáit kiküszöbölni.  

Egyrészt az elszámolások gyorsítása, másrészt a check pointok174 beépítése és azok 

gyakoriságának növelése segítheti a biztonságot. A BTC esetében ezek a frissítésekkel 

egyidőben kerülnek a rendszerbe, a Peercoin esetében pedig folyamatos az ellenőrzés és 

lezárás. (Bura, 2014, 17) Ezek a biztonsági zárások hasonlóak a hagyományos klíring 

rendszerek kötegelt feldolgozású tételeinek elszámolásához.   

A Bitcoin esetében veszélyt hordozhat, ha egy felhasználó kezében a számítási kapacitások 

több mint 50%-a összpontosul. Ekkor a felhasználó átveheti a rendszer feletti irányítást, 

képes lehet egyetlen BTC-t többször is elkölteni, vagy bizonyos tranzakciókat elutasítani. 

A rendszer stabilitását és biztonságát azonban jól mutatja, hogy a rendszer irányítója nem 

módosíthatja mások tranzakcióit, nem változtathatja meg a bányászatért kapott jutalmakat 

és nem költhet el olyan pénzt, amely nem tartozik hozzá. Ezen túlmenően a semmiből nem 

hozhat létre újabb elszámolási egységet, újabb érmét. (Bura, 2014, 15) 

A Peercoin esetében a kibocsátott pénzmennyiség (érme) 51%-a szükséges a 

beavatkozáshoz, de ebben az esetben okafogyottá válik a beavatkozás/támadás, hiszen a 

felhasználó a saját pénzének értékét gyengítené. Ebből is látszik, hogy a Peercoin 

igyekszik a BTC „gyermekbetegségeit” orvosolni.  

A pénzmosás elleni küzdelem fontosságát a digitális pénzek felhasználói is kezdik előtérbe 

helyezni, az új rendszerekbe limitfigyelést is építenek be (vagy terveznek beépíteni). Ez 

persze nehézkes, hiszen, hol marad a garancia a névtelenségre? Vagy csak bizonyos 

összeghatárig érvényesek az alapelvek? A klíringrendszerekben sincs közvetlen szűrés, a 

partnerbankok végzik a gyanús tranzakciók azonosítását és jelentését, nem maga a 

klíringrendszer. 

VIII.13. A digitális pénzek és a Kübler-Ross–modell 

A felhasználók digitális pénzekhez fűződő viszonya folyamatosan alakul, változik, s ezt a 

viszonyulási folyamatot Vigna és Casey a Kübler-Ross-modell175 fázisaival írja le. Azaz a 

fogyasztók az elutasítástól, a megvetéstől az elfogadásig széles érzelmi palettát járnak be, 

míg maguk is kriptodeviza használók lesznek. (Vigna-Casey, 2015) (Az eredetileg a gyász 

szakaszait leíró modell a tagadás fázisát kevéssé élesen inkább a lenézés, a megvetés 

                                                           
174 Gyakorlatilag a blokklánc lezárását jelenti, a zárás előtti ügyletek nem módosíthatók a check point-tól 
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stációjaként nevezik meg, amelyet azután a kételkedés követ. Természetesen az idő 

előrehaladtával, az ismeretek bővülésével felébred a felhasználók kíváncsisága, érdeklődni 

kezdenek az újdonságok iránt. Ezt követi a megvilágosodás vagy rádöbbenés pillanata, 

mikor mintha fény gyúlna az éjszakában, az emberek elkezdik észrevenni az új 

fizetőeszközben rejlő lehetőségeket. A végső fázis pedig az elfogadás, amikor a 

felhasználók könnyen belátják az előnyöket (nincs fölösleges adminisztráció, gyors, non-

stop stb.), s maguk is a rendszer résztvevői lesznek.176 A kriptodevizák használatából 

jelenleg csak az internettel, számítógéppel és mobileszközzel nem rendelkezők vannak 

kizárva, ami ma még jelentős korlát, hiszen, így nem biztosított a teljes népesség körében 

az elfogadás és rendszerhez való hozzáférés.  

Ez igazolja az ötödik hipotézisünk korlátokra vonatkozó részét, miszerint a digitális 

analfabétizmus és az internethozzáférés hiánya a kriptodevizák elterjedését és általános 

bevezetését jelenleg lehetetlenné teszik.  

VIII.14. Gamification és a kiskorúak megjelenése a virtuális pénzügyek 
területén 

Az online térben ma már nem ritka, hogy a kiskorúak is aktívan részt vesznek 

játékfejlesztésekben, tesztelésekben, saját jövedelemre tesznek szert, saját fizetéssel és 

„számlával” bírnak. A gamification177 azaz a játékos formában történő tanulás, 

ismeretszerzés hatalmas lendületet adott a kiskorúak pénzügyi tranzakcióinak 

növekedéséhez. A virtuális tér számukra természetes tanulási színtér, a speciálisan 

gyermekek számára kifejlesztett digitális pénzek, mint a Farmcash (Facebook Farmville) 

és a Piggy Coin178 segítik a pénzügyi ismeretek szélesedését, a racionális gazdálkodás és 

pénzfelhasználás megtanulását. A gamification napjainkban igen elterjedt marketing 

eszköz, amelyet előszeretettel alkalmaznak szinte minden területen az orvoslástól, az 

oktatáson és érzékenyítésen át a bűnmegelőzésig. 
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VIII.15. A TOR projekt 

A The Onion Router (TOR) egy nyílt hálózaton működő szabad szoftver, amely a forgalom 

elemzésével segít védekezni az internetes bűnözés ellen. Egyfajta hálózati felügyelet, 

amely olyan tranzakciókat, műveletek szűr, amelyek veszélyeztethetik az egyének 

személyes szabadságát, a magán- és az üzleti tevékenység bizalmasságát, az állam és 

kapcsolatainak biztonságát.  

Az USA-ban 2013-ban egy a TOR által elérhető 25000 webcímre kiterjedő vizsgálatban 

kimutatták, hogy a 25000 webcím 28%-a hacker oldal másik 23%-a pedig virtuális 

bűnözést megvalósító oldal. A 25000 véletlenszerűen kiválasztott oldal felhasználói pedig 

fizetéseikhez digitális pénzeket használtak döntő többségében.179 Ez az arány igen magas, 

indokolt lehet ezért a cryptocurrencyk használatának újragondolása.180 A U.S. Financial 

Crimes Enforcement Network (FinCEN) ezt követően iránymutatást adott ki a virtuális 

valuták használatára vonatkozóan.  

A Financial Action Task Force (FATF) Pénzügyi Munkacsoport szigorúbb ellenőrzést 

javasolt a digitális valuták váltása esetén a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás 

megelőzése érdekében. Ugyanakkor elismerik a digitális pénzek nyújtotta előnyöket a 

pénzügyi integráció terén (ahol nem biztosított a banki elérés) és a tranzakciós költségek 

alacsony szintje tekintetében.181 A riport a digitális pénzek vásárlását tekinti egyfajta 

kapunak (a virtuális pénzek világába történő átjáráshoz), s ezt a pontot nevezi meg mint 

elsődleges veszélyforrást. A cryptopénzek váltását ugyanolyan feltételekhez kötné, mint a 

bankok vagy pénzváltók pénztáraiban. (Azért lássuk be, hogy ez a cryprocurrencyk egyik 

legnagyobb előnyét semmisítené meg, az anonimitást.)   

A vizsgálat azonban azt is tartalmazza, hogy a digitális pénzeket külön-külön kéne 

megvizsgálni szabályozás szempontjából, de ez szintén nem egyszerű feladat, a mintegy 

700 a világon forgó virtuális pénz esetében. A vizsgálatot nehezíti a rendszerek folyamatos 

fejlesztése, hiszen mire egy vizsgálat vagy értékelés lezárul, addigra már lehet, hogy az 

adott blokklánc és peer-to-peer hálózat már más algoritmussal vagy prioritásokkal 

működik. 

Összefoglalóan elmondható, hogy a BTC vezető szerepe ma még megkérdőjelezhetetlen, a 

valódi pénzek világát egyedül a BTC közelíti felhalmozási eszköz funkciójával. A Bitcoin 
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technológia számos más digitális pénznek alapjául szolgál. A tőzsdei ügyletek fedezeteként 

történő elfogadás új funkciót adott a cryptocurrencyknek. A kiskorúak fizetési ügyletekbe 

történő bevonása számos veszélyt és lehetőséget rejt. Nyilvánvalóan fontos, hogy a 

gyermekek is megismerkedjenek a virtuális világgal és a fizetési rendszerekkel, hogy 

megtanulják a pénz értékét. Az, hogy a virtuális valóságban munkájukkal pénzt 

kereshetnek, teret enged a fantáziának és az újításnak. Hamarabb megismerkedhetnek a 

munka világával és a gazdaság összefüggéseivel, de a digitális pénzvilág felfedezése 

veszélyekkel is járhat. A virtuális térben a kiskorúak ki vannak téve támadásoknak, vagyis 

nagy felelősség nehezedik a szülők vállára, hogy mekkora szabadságot adnak 

csemetéiknek a virtuális térben/gazdaságban. 

A cryptocurrencyk megjelenését a pénzügyi hatóságok és kormányok aggodalommal 

szemlélik. Az anonimitás veszély és versenyelőny is egyben. A digitális tér még 

kiaknázatlan, ezért robbanásszerű fejlődés és természetes szelekció várható a digitális 

pénzek terén az elkövetkező években. A kormányok és pénzügyi hatóságok jelenleg még 

lemaradásban vannak a szabályozás terén. Gyors és előremutató lépésekre van szükség, 

hogy kontrollálni tudják a folyamatosan áramló pénztömeget. 

A kriptodevizák igen hektikus árfolyamingadozása makroprudenciális kockázatokat 

hordoz. Kína ezért a kisbefektetők védelmében betiltotta a BTC-tőzsdéinek működését, 

hogy elkerülje a lakosság tömeges vagyonvesztését.182 Feltehetően Oroszország lesz a 

következő, amely megszünteti a központi bank fennhatósága alá nem tartozó kriptodevizák 

forgalmazását.  

Mára azonban a bankok világába is betört a blockchain-technológia, az IBM becslése 

szerint a nagybankok mintegy 15%-a már ma is folytat fejlesztéseket a blockchain-

technológia kiaknázásra. Természetesen a pénzügyi szféra egyéb szegmenseiben 

tevékenykedő vállalatok sem szeretnének lemaradni, ezért ezek jelentős hányada is 

fontolgatja a fejlesztés lehetőségét. Az elkövetkező 3 évben pedig a blockchain-

technológián alapuló terméket kínáló bankok aránya elérheti a 65%-ot. Mégis, az igazi 

áttörést 5-10 éves időtávon várhatjuk, addigra kiforr a technológia és a bankok sikeresen 

tudják rendszereikbe integrálni a fejlesztéseket.183A blockchain-technológia bevezetői 

között szerepel az Ausztrál tőzsde, a Nasdaq, de a Központi Elszámolóház és Értéktár 
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(továbbiakban: KELER) is vizsgálja a technológia bevezetésének lehetőségét egyes 

szolgáltatások terén.184 

Hogy milyen módon lehetséges a technológia banki rendszerekbe történő integrálása azért 

is kérdéses, mert alapvetően centralizált rendszerekbe szeretnének decentralizált elven 

működő technológiát csempészni a fejlesztők. 

IX. Innovatív megoldások - új intézményi keretek 

A fejlődő fogyasztói igények a pénzügyi elszámolások piacát sem hagyták érintetlenül az 

elmúlt évtizedekben. A változó elvárások folyamatosan kihívások elé állították a bankokat 

és informatikai cégeket. A telekommunikációs technológi változása magával hozta a 

FinTech cégek virágzását. A fejlődő technológia elősegített újfajta pénzügyi intézmények 

létrejöttét, amelyek kihasználva piaci rést, széleskörben népszerűségre tudtak szert tenni. 

IX.1.  A blokklánc-technológia elterjedésének akadályai 

Ebben fejezetben vizsgálom, hogy mik lehetnek az akadályok a blokklánc-technológia 

terjedését tekinteve? A banki felhasználás a rendszere lényegi elemeinek elvesztését jelenti 

vagy reális fejlődési út?  

A blokklánc-technológia előnye, hogy olcsó, a back office költségek minimálisra 

redukálhatóak. Az osztott főkönyvi rendszernek köszönhetően a tranzakciók listája a 

felhasználók gépein érhető el.185 Szeretné egy átlagos banki ügyfél, hogy a számítógépén 

mások ügyletei is nyilvántartva legyenek? Jó ez neki? Nem teszi ez ki felesleges 

támadásoknak a felhasználó személyi számítógépét? 

A technológia adatvédelmi szempontból még nem kiforrott, számos megválaszolásra váró 

kérdés merül fel az ügyféladatok biztonságát illetően. A bankok a rendszer legfőbb erejét, 

az anonimitást megszüntetnék. (Nyilván a jogi környezetnek megfelelően – pénzmosás és 

terrorizmus-finanszírozás megelőzés szempontjait szem előtt tartva.) 

Nyer-e bármit a banki ügyfél az új technológiával vagy csak a bankok számára válik 

olcsóbbá az infrastruktúra működtetése?186 A back office költségek lefaragása megéri-e a 
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beruházást? Az azonnaliság kérdése gyakorlatilag már megoldott a folyamatos elszámolás 

és a valósidejű bruttó elszámolási (továbbiakban RTGS) rendszereknek köszönhetően. 

(Rambure-Ncamuli, 2008, 179) 

A kérdés, amely megválaszolásra vár, hogy a linkelt elszámolások megvalósítása 

működhet-e a blokklánc-technológia keretei között. A kockázatkezelés és -menedzselés 

mennyiben alakul át, ha a pénz folyamatosan áramlik, vannak-e kontrollpontok a likviditás 

biztosítására? Egy nagyobb bankpánik, hogyan kezelhető? Hirtelen nagy tőkekivonás 

esetén nem omlik-e össze a rendszer?  

„A blockchain-technológia lehetővé teszi, hogy az azt használó szervezet autonóm és 

anonim módon, szubjektív döntések (lehetősége) nélkül, az érdekek teljes átlátható, 

kiszámolható szabályrendszerét használva, fenntarthatóan és bárki által bármikor 

ellenőrizhetően működjön. A technológia feltételezi az informatikai rendszerek megfelelő 

fejlettségét: az elegendően gyors számítási kapacitást, a mennyiségi és időbeli tárolási 

lehetőséget valamint az adattovábbítás elegendő sebességét.” 187 

A blokklánc-technológia banki/központosított használata ellentmond a decentralizált 

elszámolás elvének. Működhet-e egy decentralizált elszámolási forma centralizált keretek 

között? A blockchain-technológia lényege, hogy a rendszer résztvevői egyenrangúak, nincs 

hierarchia a rendszerben. Ennek alapvetően mond ellent a központosított, klasszikus 

klíringházi elszámolás.  

Ha egy bank rendszerén belül használja a blockchain-technológiát, elvész az ügyfelek azon 

előnye, amit e technológia nyújthat, hiszen ugyanúgy a bank rendszeréhez kapcsolódnak, 

abból, hogy a bank hogyan oldja meg a maga elszámolásait, a felhasználó nem érzékel 

szinte semmit (maximum az időbeliséget, de mára elhanyagolható a folyamatos és a valós 

idejű elszámolás megvalósulásával). Ezenkívül a nemzetközi fizetések továbbra sem 

bonyolíthatóak le, tehát erre a klasszikus kriptodevizákat érdemes használni. A 

kriptodevizák előnye sok esetben az anonimitás, amelyet a bankok nem engedhetnek meg 

maguknak. Ahogy korábban már említettük a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás 

megelőzése felülírja az anonimitás igényét. A kezdeti adminisztráció ezáltal nem kerülhető 

el, de természetesen a kockázatok csökkentése ellensúlyozhatja a bankok számára az 

adminisztráció költségeit. Az ügyfélkockázati besorolása lehetséges, nincsenek fiktív 
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számlák és felek a rendszerben. A hitelkockázat a rendszerben minimális, hiszen nincsenek 

fedezetlen tételek.  

Ugyanakkor nagy lehet a hacker-támadás kockázata. Az eddigi tapasztalatok alapján a 

blockchain-technológia esetén nem az elszámolás folyamata van elsősorban támadásnak 

kitéve (hiszen a felhasználók ad- hoc jelleggel változhatnak a peer-to-peer hálózatban, 

hanem a tárolás során növekedhet meg a sérülés esélye. A legnagyobb BTC elleni támadás 

nem magát a devizát és nem is az elszámolási rendszert érintette, hanem a kereskedési 

„tároló” felületet/intézményt. Vagyis magát a tőzsdét, a tőzsde számláit érte támadás, nem 

a hálózaton működő, elszámolást végző számítógépeket.  

Ma a különböző site-ok elleni támadások nem ritkák, hacker-támadások áldozatai lehetnek 

bankok, kormányzati portálok, webshopok stb. A kriptodevizák elleni támadások is egyre 

gyakoribbak. 2014-ben Mt.Gox-tól loptak el mintegy 400 millió dollárnyi BTC-t. Az addig 

kibocsátott BTC mintegy 6%-át tette ki a tőzsde számláiról ellopott mennyiség. Érdekes, 

hogy korábban is szivárgott el Bitcoin a tőzsde számláiról, de ennek ellenére a kereskedést 

nem függesztették fel, nem voltak komolyabb biztonsági intézkedések. A programozók és 

fejlesztők átvilágítása sem történt meg, holott erősen gyanús volt, hogy valamilyen 

formában részt vettek a lopásban, illetve elősegítették azt.188 

A második legnagyobb támadást pedig a kínai Bifinex szenvedte el. A világ egyik 

legnagyobb BTC tőzsdéjétől 120.000 BTC-t loptak el. A hír hatására a BTC árfolyama 

jelentősen, mintegy 6,5%-kal visszaesett.189 Majd a hír hivatalos megerősítését követően 

újabb 5,3%-ot zuhant az árfolyama.190 

A 2008-as pénzügyi válságot követően a banki ügyfelek bizalma erősen megingott, ennek 

hatására kezdték szárnyaikat bontani a neo- és challenger bankok. A kezdetben startupként 

működő neobankok rohamos fejlődése már nem kérdés, a világ számos országában kísérlik 

meg a hagyományos banki kereteket túllépve tágítani a jogi kereteket, a felhasználók 

számára mobilalkalmazás segítségével egyszerűsíteni a bankolást. 2016-ra egy újfajta 

technológia-vezérelt ügyfélközpontú pénzintézeti arculat kialakítása lett a cél. Ennek 

megvalósítása a FinTech cégek nélkül elképzelhetetlen. 191 

Mára a FinTech cégek fejlődése jelentősen felgyorsult. A hagyományos nagybankokkal 

versenyezve igyekeznek fejlett pénzügyi szolgáltatásokat nyújtani a felhasználók számára, 
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s lerövidíteni a tranzakciók teljesítési idejét. Cél az azonnali, gyors és biztonságos fizetések 

megvalósítása mobil eszközök igénybevételével.  

A FinTech cégek „viktoriánus kora” 1851-re tehető, mikor Paul Julius Reuter saját 

pénzügyi-üzleti információs rendszert hozott létre. Ez volt az első olyan üzleti vállalkozás, 

amely az információszerzést és a tranzakciók időbeliségének fontosságát igyekezett 

kihasználni, s többlettámogatást nyújtani partnerei számára. (William, 2016, loc 516-533) 

A 19. században a távíró rendszer, vagy másképp a „Viktóriánus Internet”, adott új 

lendületet a fejlődésnek, s nem sokkal ezután az 50-es években a bankkártyás fizetés 

forradalmasította a pénzügyi tranzakciók világát. Az 1960-as években beköszöntő ATM-

korszak jelentősen gyorsította a készpénzes fizetések megvalósítását. Az 1970-es évektől 

elektronikus kereskedési rendszerek már új szintre emelték a tőzsdei kereskedést, s ezt 

egészítette ki az 1980-as években megjelenő számítógépes hálózatok kiépülése. Az 1990-

es éveket úgy jellemezhetjük, mint az internetforradalom, hiszen az online kereskedési 

rendszerek megjelenése merőben új alapokra helyezte a nemzetközi deviza- és értékpapír- 

kereskedelmet, lehetővé téve a 0-24-es megbízásadást. 

FinTech cégek virágzásának kulcsa, hogy új, olcsó, hatékony megoldásokat keresnek. 

Szolgáltatásaikkal a többnapos teljesítési határidők lecsökkenthetők, a tranzakciók szinte 

azonnal teljesülnek. A hagyományos elszámolóházi közvetítői tevékenységből adódó 

költségek eltűnnek, az úton lévő összegek volumene csökken, kisebb a hitel és nyitva 

szállítási kockázat. Ugyanakkor a Startup és FinTech cégek előretörése a hagyományos 

banki rendszereket is fejlődésre, fejlesztésekre készteti. Sok esetben ez együtt jár 

különböző pénzügyi cégek összeolvadásával. A fejlődés velejárója a hagyományos banki 

tevékenységek kiterjesztése és új szemléletmód megjelenése a banki szférában. 

A bankok és a FinTech cégek azonos piacon, de igencsak eltérő helyzetből versenyeznek 

az ügyfelekért. (William, 2016, loc 23) A FinTech cégek nagy előnye a rugalmasság, ami 

nem mondható el a hagyományos pénzintézetekről. A nagybankok fizetési 

szolgáltatásainál csak lassan kezdi felváltani az elektronikus megbízás-továbbítás a 

telefaxot és telefont, és továbbra is fennáll a közvetítő rendszerek által okozott késdelem és 

többletköltség. A bankok hátrányban vannak a digitalizáció terén, ma még nem 

természetes velejárója működésüknek a digitalizáció. 

Fontos tényre világít rá a BIS jelentése, miszerint minél magasabb egy ország jövedelme, 

annál kevésbé versenyképes a bankrendszere, s annál nagyobb szeletet hasít a hitelpiacból 

a FinTech-szektor. A pénzügyi szektor stabilitása ugyanakkor megköveteli a banki szigort, 

amely a FinTech cégek rugalmasságával és technikai újításaival ötvözve lehet a jövőbeni 



fejlődési út. A FinTech hitelkihelyezések drasztikus növekedése figyelhető meg Kínában, 

az Amerikai Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is. Jól látható, hogy a 

fejlett pénzügyi régiók ezen a területen is élenjárnak, s igyekeznek kiaknázni technológia 

előnyüket. (A Cambridge Centre for Alternative Finance adatai szerint a FinTech 

hitelkihelyezés volumene a 2013-as 11 milliárd USD-ról, 2016-ra 284 milliárd USD-ra 

nőtt.)192 

IX.2. A digitális pénzek és FinTech cégek jövője 

Sokan a Bitcoin, illetve a blockchain-technológiát a jövő legnagyobb lehetőségének 

tekintik, azonban vannak, akik ezzel kapcsolatban merőben más véleményüknek adnak 

hangot.  J. William (4) szerint a (Loc 419), a BTC kihal és a befektetők kerülni fogják, 

mint a pestisest. A Bitcoin technológia önmagában nem lesz életképes, mert a startupok 

életét is egyre szigorúbban fogják szabályozni, s ezáltal együttműködésre kényszerülnek a 

hagyományos pénzintézetekkel. A szerző mindenképp rövidtávú fellángolásnak tartja a 

BTC lázat, amelynek lecsengése után ugyan a technológia megmarad, de a szabályozási 

környezet átalakulásával veszít jelentőségéből. Azonos elvek alapján fogják megítélni a 

startupokat és nagybankokat is. Elmosódik a ma még igen éles határvonal.193 

 A Custom Media Technologies (dél-afrikai startup) a BTC segítségével igyekszik 

visszaszorítani a filmek és zenék kalóz változatait. A vállalkozás rejtett, digitális vízjellel 

igyekszik megjelölni a tartalmakat, s ehhez kapcsolna BTC-címet. A BTC-t az kapja, aki 

először tölti le az adott zenét vagy filmet a torrent avagy filmmegosztó oldalról. Ezután a 

BTC ügylet bekerül a blokkláncba. Persze ennek kapcsán felmerül, hogy milyen mértékű 

ellenszolgáltatás fejében hajlandóak a felhasználók erőforrásaikat a file-megosztók ellen 

használni.194 

A Bitcoin-technológiában rejlő lehetőségeket jól példázza, hogy hamarosan létrejön az első 

Bitcoin-elven működő hagyományos tőzsde. Az ASX (Australian Securities Exchange) a 

2018-as évben dönt a BTC-elven működő új rendszer bevezetéséről, amelynek tesztelése 

már elkezdődött.195 (A várható átállás két év tesztidőszak után, 2020 negyedik 

negyedévétől 2021 áprilisáig valósul majd meg. Ez féléves csúszást jelent az eredeti 

tervekhez képest, de a piaci szereplők felkészítése indokolttá teszi a határidő 
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meghosszabbítását.) A BTC-technológia alkalmazása számos kormányzat és vezető 

pénzintézet menedzsmentjének napirendjén szerepel, jó példa erre Ausztrália, ahol a 

kormányzat a távközlés és a kereskedelem terén be kívánják vezetni a blokklánc-

technológiát, új alapokra helyezve a teljes infrastruktúrát.  

Az Overstock Inc.196 az első olyan platform, amely hivatalosan elfogadja a fizetésekhez a 

BTC-t. Egyúttal bejelentette, hogy létrehozza saját kriptokötvény tőzsdéjét. Tervei szerint 

a T0 (Tee-Zero) kötvények kereskedelme a hagyományos T+3-as elszámolás helyett 

azonnal megvalósul, elsőként a vállalati ügyfelek részére.197 

Az első szolgáltatók szerepe kiemelkedő lehet, amennyiben méretük és forgalmuk alapján 

képesek lehetnek a piacvezető szerep betöltésére, hiszen így a standardok és működési 

keretek kialakításában aktívan részt vehetnek.198 

A Symbiont az első „smart securities” kibocsátó, amely a blokklánc-technológián alapuló 

értékpapír kibocsátást valósított meg. A smart securities olyan értékpapír, amelynek 

tulajdonjoga és átruházása titkosított és osztott könyvelési technológiával valósul meg. A 

Symbiont hidat képez a Wall Street és a blokkláncra épülő technológia között. A fejlesztés 

hatékony megoldás az értékpapírkibocsátók számára, hogy peer-to-peer hálózaton 

kibocsássák, kereskedjék, kezeljék értékpapírjaikat.199 

IX.3. A neo és challenger bankok megjelenése 

„ [… ] Amikor a természetben az egyik organizmus megeszi a másikat, akkor csupán 

táplálkozik. Ezzel szemben a pénzügyi világban a fúziók és akvizíciók közvetlenül 

eredményezhetnek mutációt. A pénzügyi szervezeteknél nem találunk párhuzamot az 

állatvilág szexuális reprodukciójára (még akkor sem, ha egyes pénzügyi tranzakciókat oly 

szívesen illetnek a hétköznapi szexuális nyelvezet szavaival). A legtöbb pénzügyi mutáció 

nem véletlenszerű változás, hanem szándékos, tudatos innováció következménye…” 

(Ferguson, 2010, 351)  

Fenti sorok tükrében érdemes végiggondolni, mennyire tudatos és mennyire kényszerű 

választás a pénzintézetek részéről a FinTech és mobilcégekkel való együttműködés. A 
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bankok iránti bizalom megingásának következtében a hagyományos pénzintézetek 

innovációra kényszerülnek, de ehhez nélkülözhetetlen partnerük a mobilszolgáltató és a 

FinTech cég, amellyel közösen képesek az egyre magasabb felhasználói igények 

kielégítésére. 

„A modell lényege, hogy nincsenek bankfiókok, a kapcsolattartás az ügyfelek és a 

szolgáltató között csak online, illetve telefonos csatornákon zajlik, ami alacsonyabb 

költségeket jelent mindkét félnek, valamint egyszerűbb, átláthatóbb és gyorsabb bankolási 

lehetőséget nyújt az ügyfelek számára.”200 

Arra, hogy a neobank fogalma mit takar, nincs általánosan elfogadott definíció. Lényege, 

hogy az ügyfelek hagyományos bankfiókok helyett online módon és/vagy telefonon intézik 

ügyeiket, maguk alakítják az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatások kereteit. Tehát a 

szolgáltatóknak viszonylag rugalmas és egyénre szabható kereteket kell biztosítani, fontos, 

hogy a felhasználó egyedi igényei kerüljenek kielégítésre. A neobankok megálmodói 

erősen technológia központúak, a személyes ügyintézést nem tartják szükségesnek. A 

mobilbankolás újragondolása fontos tényező, a hagyományos folyószámla-

szolgáltatásokon túl megjelenik a mobil hitelügyintézés is a termékpalettán. Ennek 

megvalósítása általában valamilyen FinTech cég közreműködésével valósul meg. 

A ma működő neo- és challenger bankok top 10-es listája201 alapján igyekszem az új 

szereplők nyújtotta előnyöket bemutatni. A ma legismertebb újítók például az Atom Bank 

(UK), a Fidor (Németország), a Monzo Bank (UK), a Moven (US). Megtaláljuk azonban a 

listán a páneurópai Mybank-ot, a német N26-ot, az Egyesül Államok-beli Simple-t. A sort 

pedig a szintén amerikai Starling, a brit Tandem UK és a kínai We Bank zárja. Az Egyesült 

Királyság olyannyira élen jár, hogy az Atom, a Tandem, a Starling, a Monzo Bank számára 

már banki licence került kiadásra. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos bankokkal 

egyenértékű banki jogosítványokat kaptak.A neo- és challenger bankok digitalizációra 

fókuszáló pénzintézetek/szolgáltatók, de nem összekeverendőek. Míg a neobankok 

mobilalkalmazásokkal helyettesítenék a hagyományos bankolást, a challenger bankok 

azonos jogosítványokra törnek, mint a klasszikus pénzintézetek. Ez utóbbiak a 

hagyományos nagy bankokkal versengő, kisbankok, amelyek célja a verseny erősítése, a 

modern technológia beemelése a pénzügyi tranzakciók világába.202 
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Az Egyesült Királyságban az elmúlt 4 évben 30 banki kérelemből mindössze 8 volt sikeres, 

ennyien kaptak engedélyt a piacra lépésre. A világ más országaiban is hasonló tendencia 

figyelhető meg, így például az Egyesült Államokban, Németországban vagy Szingapúrban.  

IX.3.1. Németország  

A német N26 jelmondata, hogy „Futtasd az egész pénzügyi életedet mobilon!” 8 perc alatti 

számlanyitást ígér felhasználóinak, és azonnali SMS-visszaigazolást küld a tranzakciókról. 

(Ez egyelőre még nem mutat túl mindazon, amit egy hagyományos bank is nyújtani képes.) 

Az N26 ügyfele bárhol fizethet, ahol Mastercard logót lát. Adhat új PIN-kódot, letilthatja 

bankkártyáját stb., átutalást végezhet 19 devizában, befektetési, biztosítási és hitel 

ügyintézést hajthat végre egyetlen alkalmazással. Money Beam szolgáltatása módot 

adazonnali pénzküldésre. Partnereknek, barátoknak egyetlen telefonszám vagy email-cím 

használatával elszámolhatnak egymás között. Azonnali, kisösszegű kifizetések 

történhetnek a rendszeren keresztül, mint pizzafutár, étel házhoz szállítás, futár, taxi, 

mozijegy stb.  

Jó példaként említhető még a Fidor, amely a világ legrégebbi Fin-Tech Bankja. Az N26-

hoz hasonlóan azonnali bankolást tesz lehetővé a Smart Girokonto (okos 

zsírószámla/folyószámla) segítségével. A Fidor célja emellett egy európai banki közösség 

kiépítése. A 2009-es alapítású bank web2-es alkalmazásokkal igyekszik a Social Banking 

megvalósítására, ami tulajdonképpen egy újfajta kommunikáció az ügyfélbizalom 

erősítésére. Az Always-on újfajta termékpalettát és alkalmazásokat kíván megvalósítani, 

figyelembe véve a felnövő millenniumi generáció igényeit. 60 másodperc alatt intézhető az 

egyszerű átutalás, a bankkártya és a telefon feltöltés, a nemesfém és a devizavásárlás. Több 

díjat is nyert az elmúlt években, mint „bomlasztó”, a hagyományos banki kereteket és 

szemléletet új szolgáltatásaival szétfeszítő pénzügyi szolgáltató (disruptive bank).203 

IX.3.2. Dánia: Lunar Way 

Dániában is a folyamatos fejlesztés jeleit találjuk: akárcsak a cryptocurrencyk esetén, a 

mobil alkalmazással elérhető 0-24-es szolgáltatások kerülnek előtérbe. A célközönség az 

állandó mozgásban lévő, fiatal, kalandokat kereső generáció, amely a hagyományos 

bankfiókokat már nemigen veszi igénybe.204 
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A Lunar Way neobankként a helyi bankokkal működik együtt azért, hogy az ügyfelei 

biztonságban tudják a pénzüket. Az ügyfelek számára megnyugtató, hogy egy 

hagyományos bank gyakorol ellenőrzést az ügyfelek pénze fölött, emellett az 

együttműködés révén újfajta szolgáltatásokat is elérnek. A Lunar Way 30 munkatárssal 

dolgozik az ügyfélelégedettség érdekében. Ez viszonylag nagy fejlesztői és munkatársi 

csoportot jelent a kriptodevizák pár fős csapatához képest. A felhasználói vélemények 

fontos szerepet kapnak a bank további fejlesztéseiben. A Lunar Way a hagyományos 

bankokhoz képest jobb minőségű alkalmazásokat és szélesebb körű funkcionalitást ígér. A 

biometrikus azonosítás lehetősége, melyet alkalmaz, javítja a biztonságot. Ez a mai 

(hagyományos) bankoknál még nem általánosan bevett gyakorlat.205 

Kevéssé formális tranzakciók, gyors kényelmes kártya befagyasztás, intelligens keresési 

funkció segíti a felhasználót. Az ügyfelek igénybe vehetik a gyors fizetés funkciót, saját 

célokat, alszámlákat definiálhatnak, megtervezhetik kiadásaikat, mobilalkalmazás segíti a 

tervezést és jelzi a célok elérésének állapotát, ezáltal elősegíti a tudatos költekezést. Az 

ügyfél pozitív megerősítést kap a célok elérésekor.  

IX.3.3. A pénzügyi fejlesztésekben élenjáró Egyesült Királyság  

Pénzügyi fejlesztésekről lévén szó, az Egyesült Királyság esetében külön szólnunk kell az 

engedélyeztetési eljárásról. Az egységállamban a BoE (Bank of England), a Prudential 

Regulation Authority és a Solo Regulation by FCA (Financial Conduct Authority) által 

kötelezően előírt engedélyeztetési eljáráson kell „keresztülverekedniük” magukat a 

pénzügyi szolgáltatóknak. A 4 lépéses szigorú eljárás során számos szervezet „elvérzik”. A 

bejutás, illetve a talpon maradás, tehát önmagában egyfajta minőségi garancia. 

A Starling Bank víziója egy olyan világ, amelyben mindenki képes egészséges pénzügyi 

életet kialakítani és élvezni. Dolgozói saját magukat szenvedélyes csapatként írják le. A 

core team-et technikusok, művészek, pénzügyi szakemberek, tervezők és marketing 

szakemberek alkotják. Céljuk, hogy jobb bankot hozzanak létre, amely méltó az ügyfelek 

bizalmára.206 A másik fontos szereplő a brit piacon az Atom Bank, amely mára a digitális 

kihívó bankok csoportját erősíti, s amelyet 2014-ben alapítottak. Célja a magán ügyfelek 

mellett az üzleti ügyfelek professzionális kiszolgálása mobil alkalmazás segítségével.207 
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IX.3.4. Az első páneurópai neobank 

A MYBANK Biztonságos, egyszerű, megbízható, páneurópai, harmonizált elven működő 

rendszer. Jelenleg az egyetlen páneurópai neobank, amely közvetlen kapcsolatot teremt az 

ügyfél bankszámlája és üzleti bankja között. Ezáltal kiküszöböli a felesleges duplikált 

adatgyűjtést és tárolást az ügyfelekről, csökkentve az adminisztrációs költségeket és 

lerövidítve az üzleti folyamatokat.  

Az Egyesült Államokban a pénzügyi szereplők működését az Office of the Controller of 

the Currency (OCC), a Department of Financial Services (DOFS) és a FATCA (Foreign 

Account Tax Compliance Act) előírásai szabályozzák. 

Az amerikai piacon működő Moven szintén mobil applikációval hozza közelebb a 

bankolást az ügyfelekhez. A „next gen” szolgáltatásokat (agilis fejlesztések és felhő alapú 

szolgáltatások) a vállalakozások hatékonyságának szolgálatába állítja. Jelentős 

költségcsökkenést ígér és gyors elérését. Több mint 42000 ATM elérhető, az ügyfelek 

bankhoz való viszonyát igyekszik újraértelmezni a banki lehetőségek újfajta kiaknázásával. 

Saját magukról azt vallják, hogy technikusok, stratégák, tervezők, adatkutatók és pénzügyi 

szakemberek, akik a digitális és mobilvilágot igyekeznek az ügyfelek kiszolgálásának 

szolgálatába állítani az egyének életmódjához igazodva.208A Simple Bank az USA másik 

jelentős neobankja, amelyet 2009-ben alapítottak, és amely ugyancsak a már meglévő 

banki kapcsolatokra épít, széleskörű, ingyenes ATM-hálózattal. A szolgáltatások zöme 

ingyenes és mobil alkalmazás segítségével érhető el.209 

IX.3.5. Kína 

A kínai renminbi-elszámolás egyre nagyobb teret hódít Európában. Kína Oroszországgal 

történő pénzügyi kooperációja – a bankkártyás fizetések és az új orosz fizetési rendszer 

kapcsán – egyre inkább erősíti Ázsia gazdasági erejét. Kína pénzügyi infrastruktúrája 

gyorsan fejlődik, a pénzügyi szolgáltatók körében diverzifikáció figyelhető meg, a 

szolgáltatások egyre inkább piacorientáltak. A fizetési rendszer gerincét a renminbi 

elszámolást biztosító People’s Bank of China (Kína Népi Bankja) alkotja. (Kriskó, 2015b, 

342) 
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A WeBank a Tencent Holdings Ltd., kínai internetes óriás leányvállalata, amely Kína első 

digitális kihívóbankja. A WeChat mintájára (mobil és social network alkalmazás) 

működik, webes alkalmazásaival széleskörű szolgáltatásokat nyújt az ügyfelek számára.  

Kína a jüan klíring terjedésével folyamatosan helyet követel a pénzügyi nagyhatalmak 

térképén. Mára a BTC tranzakciók legnagyobb hányada Kínához köthető, s a BIS szerint a 

világ 5. legnagyobb fogalmat bonyolító devizája a Jüan. (Vigna-Casey, 2015, 194) A 

kriptodevizák igen népszerűek a kínai befektetők körében, annak ellenére, hogy a Bitcoint 

tiltók top 10-es listáján Kína is szerepel.210 

Jól látható, hogy az újjonnan formálódó Oroszország-Kína gazdasági tengely a pénzügyi 

innovációkkal kapcsolatban szkeptikus, nem enged teret sem a kriptodeviza szabad 

kereskedelmének, sem az ICO-nak.  

IX.3.6. Magyarország 

Hazánk is igyekszik lépést tartani az elszámolási rendszerek rohamos fejlődésével, az 

azonnali utalás 5 másodpercen belüli teljesülése várhatóan 2019 közepére valósul meg az 

MNB döntésének értelmében. A GIRO Zrt. külön alrendszert hoz létre az azonnali utalások 

számára GIROInstant néven, kiegészítő adattáblával, amelyben az új azonosítók 

tárolódnak.211 (A regisztrálható másodlagos számlaazonosítók köre a rendszer induláskor 

bármely országhoz tartozó országkódot tartalmazó mobiltelefonszám, adóazonosító jel 

vagy adószám, továbbá elektronikus levelezési cím.) A rendszer újdonsága, hogy a hét 

minden napján 24 órán keresztül bármikor utalhatunk, nem kell a banki üzemidőkhöz 

igazodni. 

A várható fejlesztések következtében tehát elegendő lesz egy telefonszám vagy e-mail cím, 

hogy pénzátutalást kezdeményezzünk. Ez erősen hasonlít a blokklánc-technológia 

feltételeire. A másodlagos azonosító használatának hátránya, hogy nem építhető be 

automatikus ellenőrzési algoritmus, hiszen az e-mail címkre például nincs semmilyen 

szabálykönyv, vagy szabályrendszer, a felhasználók sokszor maguk alakíthatják ki 

tetszőlegeshosszúságú címűket. Itt nagy az elgépelés vagy hiba esélye a felhasználói 

oldalon. Elég, ha eltévesztjük a kedvezményezett e-mail-kiszolgálóját (gmail/freemail/ 

citromail/yahoo stb.) vagy a banknál más elektorniksulevelezési címet adott meg 

azonosítóként mint, amit mi ismerünk, az átutalás máris kútba esik.  
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Hozzá kell tennünk azonban, hogy a pénzforgalmi szolgáltatótól a GIROInstant felé az 

átutalási üzenetet minden esetben IBAN formátumú számlaszámmal és a hozzá tartozó 

bank azonosítóval kell benyújtani. Tehát csak az ügyfelek számára lesz könnyebbség a 

másodlagos azonosítók használata, a bankok továbbra is a számlaszámok alapján indítják 

az átutalásokat.212 

A központi bankok is igyekeznek az ügyfél kényelmét szolgálni? Ha minden banki utalás 

is egyszerűsödik, kellenek-e egyáltalán a FinTech cégek és a neobankok? Ez is a 

központosítás része, hiszen, ha minden szolgáltató ugyanazt az infrastruktúrát használja, 

mi változik?  

A fejlesztők sorába az OTP is belépett. Az OTP újabb bankfiók nyitása nélkül képzeli el a 

terjeszkedést. Orosz online bankja, a Touch Bank (Neobank) fejlesztésére 12 milliárd 

forintot fordít. Mindez azt mutatja, hogy már a legnagyobb hazai lakossági bank is komoly 

lépéseket tesz az új generáció igényeihez igazodó – személyes megjelenést már nem 

igénylő – ügyfélkiszolgálás irányába.213 

Ami talán meglepő, hogy a neo- és challenger bankok továbbra is a hagyományos 

centralizált (klíringházi) elszámolási kereteket felhasználva működnek. Palettájukon még 

nem szerepelnek blokklánc-technológián alapuló szolgáltatások. A hagyományos 

elszámolási lánc mentén bonyolítják le tranzakcióikat. Kérdés, mikor kezdik el a blokklánc 

alapú elszámolásokat is intézményi kereteik közé integrálni. 

Kicsúszik-e a kezünkből az irányítás? A blockchain-technológia által létrehozott piac 

transznacionális, s e jellegéből adódóan új, a nemzetgazdasági szempontokon túlmutató 

vizsgálatok kellenek a megértéséhez, feltérképezéséhez. Az internet lebontotta a 

hagyományos fizetések korlátait, teret enged a felhasználók számára, hogy a világ bármely 

tájáról tranzakciót kezdeményezzenek a nap 24 órájában. Amíg a felhasználó kötve van 

ezer szálon saját nemzeti valutájához (keresete, adózott jövedelme, adófizetésének stb. 

pénzneme révén), addig a virtuális térben a blokklánc alapú elszámolásokon keresztül 

áramló pénz (amint átváltásra kerül valamely kriptodevizára) elveszíti nemzeti jellegét.  
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IX.4. Ausztrália az élre tör 

Ausztráliában 8 kormányzati szabályozó testület214 jóváhagyása szükséges a blokklánc 

alapú pénzügyi infrastruktúra kiépítéséhez. Ausztrália vezetőpozícióra tör a blockchain-

technológia alkalmazásában, nemcsak a pénzügyi, de a tőzsdei elszámolásokat is új 

alapokra kívánja helyezni. Ennek eszközét az osztott főkönyvi rendszer bevezetésében 

látja, amelyet ki akar terjeszteni a gazdaság megannyi szegmensére.  

Ausztrália vizsgálja a blokklánc-technológia széleskörű elterjesztésének lehetőségét a 

pénzügyi szolgáltatókon kívül az egészségügyben, a kereskedelemben, a kormányzati és 

távközlési szektorban is.215 Fontos megemlíteni, hogy Ausztrália a mezőgazdasági ellátási 

láncra kiterjesztené az osztott könyvelési technológiát (DLT).216 A blockchain-

technológiától elsősorban költségcsökkentést várnak és azt, hogy az információmegosztás 

a felek (üzlet és adminisztrációs partnerek) között gyorsabbá, hatékonyabbá válik.   

A Commonwealth Bank of Australia, a Wells Fargo-val és Brighann Cottons-szal 

partnerségben lebonyolította az első kereskedést blokklánc-technológia segítségével 

(blokklánc, intelligens szerződés és IoT217 ötvözete). Ezenkívül zajlik a technológia 

tesztelése a hagyományos egészségügyi nyilvántartórendszerek kiváltása érdekében. Az 

ausztrál kormányzat külön ügynökséget hozott létre – Digital Transformation Agency 

(DTA) – az digitális átalakulás előmozdítására, remélve, hogy ez számos területen növeli a 

hatékonyságot és jelentős forrásokat takaríthatnak meg az adminisztratív területeken. 

A Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) a Herbert 

Smith Freehills Ügyvédi Irodával közösen dolgozik egy blokklánc alapú jogi platform 

fejlesztésén, amely lehetővé teszi az intelligens szerződések jogi ügyekben történő 

használatát.218 

  

                                                           
214 Az Australian Securities and Investments Commission (ASIC), a Reserve Bank of Australia (RBA), az 
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Reports and Analysis Centre és a Digital Transformation Agency (Ausztrál Értékpapír- és Befektetési 
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az Ausztrál Tranzakciós  Jelentések és Elemzőközpontja valamint a Digitális Átalakítási Ügynökség) 
215 http://www.zdnet.com/article/blockchain-development-in-australia-overseen-by-eight-regulatory-bodies/ 
(letöltve: 2017.05.12.) 
216 http://www.data61.csiro.au/en/Our-expertise/Expertise-Strategic-insight/Blockchain (letöltve: 
2017.06.12.) 
217 Internet of Things: a dolgok internete, eszközök Internetes elérése révén történő kapcsolatteremtés 
háztartási és egyéb eszközökkel 
218 https://blockonomi.com/australia-blockchain-platform/ (letöltve: 2018.12.27.) 



 

Az előző fejezet alapján elmondható, hogy a pénzügyi intézményrendszer és a 

hagyományos banki üzletmenet átalakulóban van, a technológiaváltás új intézmények 

megjelenéséhez vezetett, s erre jó példa a neo- és challenger bankok térnyerése, bizonyítva 

a hatodik hipotézisünket, mely szerint az átalakulás elengedhetetlen szereplője a Fintech-

szektor. 

IX.5. Jegybankok által kibocsátott kriptodevizák (Central Bank 
Cryptocurrencies – CBCCs)  

Oroszország219 mellett mára Kína,220 Észtország221 és Norvégia222 is saját fejlesztésű, 

nemzeti kriptodeviza bevezetését tervezi. Talán ezek lesznek a cryptocurrencyk harmadik 

generációját alkotó elszámolási egységek. De van-e létjogosultságuk a virtuális 

gazdaságban a nemzeti kriptodevizáknak? Nem vész-e el a klasszikus, nemzetektől és 

központi kibocsátóktól független virtuális pénzek számos előnye? A kriptodevizák egyik 

előnye, hogy nem hordozzák magukban (mint fizetőeszköz) az őket kibocsátó ország 

kockázatát. Ha a kriptodeviza függ a nemzeti korlátoktól, kormányzattól érdemes-e 

egyáltalán a fejlesztésére erőforrásokat áldozni? Esetleg a hagyományos nemzeti valutát 

szeretnék kiváltani vele? 

A legfontosabb előnye a CBCCs-eknek, hogy közvetlen jegybanki forráshoz való 

hozzáférést biztosítanak, míg a hagyományos jegybankpénz csak a gazdaság bizonyos 

szereplői számára (jellemzően kereskedelmi bankok számára) elérhető. Fontos kérdés, 

hogy a jegybanki cryptocurrencyk esetén igény van-e a valós identitás megismerésére? 

Amennyiben a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás megelőzése a cél, 

megkerülhetetlen a fizetésben résztvevő felek azonosítása, de ez visszavezet a 

hagyományos ügyfélazonosításhoz és adminisztrációhoz. Ugyanakkor, ha mint a 

készpénzes fizetésnél, nincs nyoma a feleknek, nem szűrhető ki a gyanús ügylet. Van-e 

összeghatár, ami felett érdekes lehet a fizető felek kiléte? Függhet-e a fizetés nagyságától 

az anonimitás egy fizetési rendszerben? Az állam gyakorta alkalmaz limiteket, 

összeghatárokat, amelyek nagyságát elérve a fizetések, már kiemelt figyelmet érdemelnek. 
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A mindennapi kiadások nagyságának szintjén nincs értelme extra erőfeszítéseket tenni a 

tranzakciók vizsgálatára.  

Az első kriptodevizák előnye pont a függetlenség, a nemzeti korlátoktól való mentesség, 

Oroszországban pedig kifejezetten a jegybank közreműködésével képzelik el a virtuális 

pénz bevezetését, amely a rubel virtuális megfelelője lesz/lehet. Kína szintén a központi 

bank, azaz PBoC keretein belül valósítja meg nemzeti kriptodevizájának bevezetését. 

Mi marad a második generációs cryptocurrencyk tulajdonságaiból, ha a központi bank 

beavatkozik a kibocsátásba? Ha elvész a függetlenség, az állami beavatkozás hiánya, az 

anonimitás, akkor gyakorlatilag a puszta technológia marad. Elég ez az életképességhez?  

A mai piaci körkép alapján a válasz egyértelműen igen, hiszen szinte minden nagybank 

külön munkacsoportot alakított ki a blokklánc-technológia tanulmányozására és 

implementációjának vizsgálatára. Feltehetően így nem újfajta kriptodeviza jön létre, hanem 

csupán a nemzeti fizetőeszköz nyer új megjelenési formát. Kérdésként merülhet fel 

ugyanakkor, hogy mivel nyújt többet a felhasználó számára a nemzeti kriptodeviza, mint 

egy bankkártya?  

Az IMF álláspontja szerint a virtual currencyk előmozdíthatják a pénzügyi befogadást, a 

blokklánc-technológia által elsősorban az értékpapírelszámolás válhat gyorsabbá. Az IMF 

ezért az együttműködést szorgalmazza a szabályozók kialakítása, a jogszabályalkotás 

valamint a bűnmegelőzés és -felderítés kapcsán. A szervezet fontosnak véli, hogy a 

szabályozás megalkotásakor törekedjenek rá, hogy az ne akadályozza az innováció 

terjedését, hiszen a blokklánc-technológia alkalmazásával gyors, olcsó, közvetlen csere 

történhet a felek között közvetítő intézmény nélkül. (He et al., 2016) 

Fontos kérdés továbbá az is, hogy a már forgalomban lévő „szabad” kriptodevizákat ki 

tudják-e szorítani a központi bankok által kibocsátott kriptodevizák piaci alapon vagy csak 

a szabályozási környezet drasztikus átalakításával, protekcionista eszközökkel lehet a 

fejlődésüket elősegíteni. Az adminisztratív korlátok nemzeti kormányok és jegybankok 

általi bevezetése nagy mértékben erősíti az illegális cryptocurrency-forgalmat.  A központi 

kormányzat beavatkozása nélkül elképzelhetetlen az anonimitással bíró ma még 

forgalomképes digitális pénzek háttérebe szorítása. Szükságes egyáltalán az anonimitás 

megszüntetése, érdekükben áll ez a jegybankoknak? Amennyiben a retail ügyfelek számára 

is elérhető a jegybanki kriptodeviza, a valódi tulajdonos adatait nyilván kívánják tartani a 

központi bankok? Ebben a megközelítésben ugyanis a újra az egyszintű bankrendszer felé 

sodródunk, bárki számára elérhetőek lehetnek a központi bank szolgáltatásai és forrásai.  



Számos ország – akár Oroszország – követheti Kínát, aki a BTC-tőzsdék és bányászat 

betiltását határozta el, nehogy a kisbefektetők tömegei váljanak kiszolgáltatottá egy 

hektikusan mozgó árfolyamú, kontrollálatlan pénztömeg áramlásának 

következményeként.223 A kínai kormány nem titkolt célja az is, hogy saját tőkepiacán 

maradjon a tőke, hiszen a BTC kitűnően alkalmas arra, hogy átlépve az országhatárt bárhol 

a világon működjön. Amennyiben a hasonlóan protekcionista pénzügypolitikát folytató 

országok térnyerése erősödik, a ma még anonim kriptodevizáknak hamarosan leáldozik. 

Kínát gyorsan követheti Oroszország és ezzel láncreakció indulhat el, ami szintén számos 

találgatásra ad okot. 

Mi történik a kereskedőkkel, áruházláncokkal, légitársaságokkal, tőzsdékkel, amelyek már 

külön rendszert hoztak létre a BTC-fizetések lebonyolítására? A BTC betiltásából adódó 

károkat ki téríti meg a szolgáltatási szektornak? Mennyire valós a fenyegetés? Mekkora az 

a kriptodeviza-forgalom vagy kriptodeviza-birtokosi érdekeltségi kör, amely képes az 

esetleges jogi akadályok ledöntésére és az anonim kriptodevizák életbentartására? 

Mekkora beruházás szükséges összenemzeti szinten, ha egy ország ellenőrizni kívánja 

állampolgárai kriptodeviza-forgalmát? Korlátozható-e az internet ilyen mértékben, vagy a 

szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettsége milyen adatokra terjedhet ki a 

cryptocurrencyvel fizetők tekintetében, hogy valós naprakész adatokkal rendelkezzenek a 

hatóságok a kriptodeviza-forgalomról?  

Az MNB is figyelemmel kíséri a környező jegybankok digitális pénzkibocsátási terveit, s 

maga is tesz lépéseket, hogy megvizsgálja a technológiai fejlődésben rejlő lehetőségeket. 

Az MNB ma 4 féle verziót vizsgál a blokklánc-technológia alkalmazására, illetve a 

jegybanki digitális pénz bevezetésére: 

1. A számlanyitás elérhetővé tétele mindenkinek, ezáltal hozzáférhetővé válna a 

jegybanki digitális pénz agazdaság összes szereplője számára.  (Ez igen erőforrás 

igényes - az elérhetőséget diszkriminációmentesen biztosítani mindenki számára 

szinte lehetetlen –, hiszen a jegybnanknak nincs fiókhálózata, hiányzik a megfelelő 

humánerőforrás és az IT-infrastruktúra, stb.) 

2. Második lehetőség: kiszervezés formájában biztosítani a fiókhálózatot, 

infrasturktúrát a lakosság és vállalkozások számára (jogi akadályok is felmerülnek, 

hiszen jelenleg a jegybank jogosítványai nem terjednek ki digitális 

pénzkibocsátásra. 
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3. A digitális pénz eszközön való tárolásának megoldása, ebben az esetben 

megmaradna az anonimitás (Akkor viszont minek közbeiktatni a jegybankot? 

Errem már létezik piaci infrasturktúra szerintem.) 

4. Osztott főkönyvi rendszer bevezetése 

Az MBN szerint a Bitcoin nem igazán tölti be a pénz funkciókat, s ezt leginkább a hektikus 

árfolyamingadozással indokolja. De felrója a BTC-nak hogy nem elég széles körben 

elterjedt, elfogadottsága korlátozott és jelenleg kevés az elfogadóhely. Ezzel szemben a 

jegybankok által kibocsátott degitális pénzeket kockázatmentesnek ítéli. Ezzel szintén 

vitatkozhatunk, hiszen, ha egy fizetőeszközben vagy a jegybankban a bizalom meginog, 

akkor államcsőd következhet be, és ebben az esetben a digitális pénz sem kivétel. Minek a 

jegybanki részvétel egy B2B vagy P2P fizetéshez, hiszen ezt a piac már megoldotta. 

Mit nyerek egy anonim jegybanki digitális pénzzel? Szükségem van rá, ha egyszer 

számtalan egyéb virtuális pénz a rendelkezésemre áll. Miben bízom jobban? A 

jegybankban? Elhiszem, hogy tényleg anonim a rendszer? Nyilvánosak a működsére 

vonatkozó elvek és technológia?  

Vannak, akik szerint 5-10 év alatt mainstream lesz a ma még csak bevezetési stádiumban 

lévő blokklánc-technológia. (Kuthy, 2017) A blokklánc-technológia előnye, hogy többféle 

informatikai megoldással ötvözhető (proof of work, proof of stake, inteligens szerződés, 

IoT-vel, distributed ledger) ezáltal nemcsak pénz, hanem bármilyen más érték közvetítsére 

alkalmasak lehet. A szakértők szerint 50 éves távon mesterséges intelligencia által 

létrehozott szervezetek fognak működni a blokklánc-technológia felhasználásával, s lassan 

átveszik a hatalmat a hétköznapi gazdasági folyamatok felett. 

IX.6. A virtuális devizák korlátai 

A virtuális fizetőeszközök alapvetően korlátozottan konvertibilisek, számos formájuk csak 

az adott virtuális környezetben használható. A korlátlanul felhasználható kriptodevizák a 

valódi valuták jogaira törnek, de elfogadottságuk még korántsem elég széleskörű. Egy 

fizetőeszköz egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy kellően széles körben fogadják el. A 

korlátlan felhasználású kriptodevizák reálgazdasági hatása nyilvánvalóan nagyobb, mint 

korlátozott versenytársaiké, de általában nem is kapcsolódnak hozzájuk egyéb speciális 

szolgáltatások, a virtuális tér meghatározott szeletében bírnak fizetési eszköz funkcióval. 

A hektikus árfolyam-ingadozásból eredően kevéssé értékálló, ezáltal a konzervatív 

befektetők inkább kerülik a kriptodevizákat, ez akadályozza terjedésüket. Hátrány továbbá, 



hogy vásárlóerejüket nem önmagában vizsgálják, hanem a nemzeti valuták árfolyamához 

viszonyítják őket.  

Az internet hozzáféréssel és vagy számítógéppel vagy mobil eszközzel nem rendelkezők 

nem tudnak részt venni a virtuális fizetési forgalomban.  

Összegezve az előzőeket, elmodhatjuk, hogy a FinTech cégek előretörése, a neo- és 

challenger bankok megjelenése – a technológiai váltáson túl – elsődlegesen a gazdasági 

válságot követő drasztikus ügyfélbizalom-vesztés eredménye. Az okostelefon penetráció 

folyamatos növekedése segíti a FinTech cégek gyors terjeszkedését és a neo és challenger 

bankok rohamos térhódítását. Az új technológia olyan új pénzintézeti formát hozott létre, 

amely teljes digitalizációra törekszik mégis a klasszikus klíringházi elszámolás elvei 

mentén működik.   

A challenger bank többféle szolgáltatást és alkalmazást foglal magában, a digitális 

csatornák adta lehetőségek adják a szolgáltatások alapját. Az elérhető szolgáltatások köre 

kiterjed: a bankkártya, a hitelkártya, a fix összegű megtakarítás, a gyors megtakarítás, a 

folyószámlahitel, valamint a jelzáloghitel szolgáltatásokra. 

A neo- és challenger bankok működésének kulcsa az ügyfélbizalom és okostelefon 

penetráció folyamatos növekedése. Az on-demand224 szolgáltatások terjedése – mint az 

Airbnb, UBER vagy egyszerűbb példaként a Google – elősegítik a digitális pénzügyek 

térnyerését. A felhasználók banki kereteken túl is kezdeményeznek fizetést, ezt igyekeznek 

minél gyorsabban, könnyen, 24 órás szolgáltatás keretében intézni. A mobil alkalmazások 

messzemenően képesek ezek támogatására. Itt lép a képbe a blockchain-technológia, amely 

banki háttér nélkül is képes gyors fizetési szolgáltatás nyújtására.225  

A blockchain-technológia alkalmazása a pénzügyi elszámolások területén az open-loop és 

closed-loop rendszerek jellemzőit egyszerre hordozza. (Benson-Loftesness, 2013) Az 

closed-loop rendszerekhez hasonlóan felépítése egyszerű, nem igényel központi elszámoló 

intézményt - ezáltal az irányító, szabályozó funkció „kiesik” a rendszerből -, ennek 

ellenére a peer-to-peer hálózatnak köszönhetően terjeszkedésében nem korlátozott, a 

closed-loop rendszerekkel ellentétben. A blokkláncalapú elszámolás abban is hasonlít a 

klasszikus elszámolóházi fizetésekhez, hogy tömeges tranzakciók lebonyolítására is 
                                                           
224 Felhő alapú szolgáltatások, amelyeknél könnyű a feliratkozás (akár egy hírlevélre), szüksége szerint 
igénybe vehetőek az erőforrások. https://www.techopedia.com/definition/26711/on-demand-service (letöltve: 
2017.04.15.) 
On-demand szolgáltatások: magukban foglalják az össze digitális alapú piacot, elsősorban a mobil 
alkalmazás alapúakat, amelyek teljes hozzáférést biztosítanak az áruk és szolgáltatások igénybevételéhez. 
https://theondemandeconomy.org/participants/ (letöltve: 2017.04.15.) 
225 http://burnmark.com/wp-content/uploads/2016/10/Burnmark%20Report%20Oct2016.pdf  (letöltve: 
2017.05.12.) 



alkalmas, de az RTGS-rendszerekhez hasonlóan szinte azonnali fizetést tesz lehetővé. 

Gyakorlatilag minden előnyös tulajdonsággal bír, amely népszerűvé teszi egyik vagy 

másik hagyományos fizetési módot.  

Az Egyesült Királyság pénzügyi nagyhatalmi pozíciója a neo- és challanger bankok terén 

is megmutatkozik. Anglia igyekszik lépést tartani a technológia/technika fejlődésével, jól 

mutatja ezt, hogy a világon elsőként hozott létre olyan rendszert (VocaLink), amely 

azonnali VIBER-utalást tesz lehetővé mobil alkalmazás segítségével.226 Ezzel az új 

szolgáltatással a kisvállalkozások életét igyekeznek elsősorban megkönnyíteni. Röviden 

elmondhatjuk, hogy ez az új mobil alkalmazás ötvözi a mobilhálózatok és az RTGS-

tranzakciók előnyeit, mindezt kedvező áron. 2013-ban több mint 10 Mrd ügyletet 

bonyolított le 5 trillió font értékben. Fontos szempont, hogy Nagy-Britanniában a 

technológia mellett a jogi keretek és szabályozás is adott az új – mobil technológián 

alapuló – bankok piacra lépéséhez, megelőzve ezzel a kontinens számos országát.  

A kriptodevizák és kriptokötvények megjelenése új szintre emeli a pénzintézetek és 

FinTech cégek kapcsolatát, együttműködését. Egészséges versengés mellett szimbiózisban 

kezdenek működni partnereikkel. A blokklánc-technológia széleskörű bevezetése és 

használata számos kérdést tartogat még a biztonság és jog terén. A technológia 

elterjesztésében Ausztrália vezető szereppel bír, célja, hogy közigazgatását, kereskedelmét, 

távközlési hálózatát és pénzügyeit is digitálisan megújítsa.  

Látható, hogy a blockchain-technológia nem áll meg az egyszerű deviza-elszámolásoknál, 

a nemesfém- és értékpapír-kereskedelem terén is helyet követel magának. Az ausztrál 

mintát követve a blokklánc-technológia, az IoT és az intelligens szerződés ötvözése 

bármely termék, szolgáltatás kereskedelmét lehetővé teheti. Ez a mechanizmus hasonlít 

leginkább a continuous-linked settlemethez, hiszen az intelligens szerződések 

biztosíthatják a tranzakciók egymásutániságát. Az IoT a standardizált intelligens 

szerződésekkel együtt csökkentheti az elszámolások idejét, csökkentve a tranzakciós és 

jogi költségeket, akárcsak az adminisztrációt.  

Míg Európa és az Európai Unió jogrendszere nehezen tudja jogrendszerébe illeszteni a 

challenger bankokat, a blokklánc-technológia alkalmazásában pedig erős szabályozottságra 

törekszik, addig Ausztrália szakítva a hagyományos kertekkel teljes közigazgatását, 

kereskedelmét, egészségügyi nyilvántartó rendszerét és pénzpiacát is az új technológia 

nyújtotta kertek között képzeli el.   

                                                           
226 http://www.vocalink.com/about-vocalink.aspx (letöltve: 2014.12.05.) 



Jól látható tendencia tehát, hogy a pénzügyi világválság hatására létrejövő újító pénzügyi 

cégek száma folyamatosan nő, a bankrendszer új szereplői, a neo- és challenger bankok a 

bizalomvesztésből nyerték indulólendületüket, amelyet a mobiltechnológia fejlődése 

továbberősített. Mára a „zsebünkben” hordjuk a bankfiókunkat, a világ bármely tájáról a 

nap huszonnégy órájában menedzselve pénzügyeinket.  

A blokklánc-technológia térhódításának legnagyobb gátja az állami beavatkozás lehet, a 

jogi keretek túlzott szigorítása vagy a kötelező adatszolgáltatás előírása a piaci szereplők 

számára. Ugyanakkor a legnagyobb lehetőséget is a kormányzat teremtheti meg a 

technológia számára, hiszen Ausztrália példáját követve, akár egy ország teljes 

adminisztrációja, közigazgatása és pénzügyi koordinációja is azonos technológia alapokra 

helyezhető.  Az azonos technológia segítheti a rendszerek interoperabilitását, a szervezetek 

együttműködését, a köztük lévő gyors és hatékony adatcserét. 

A magánszféra hamar felfigyelt a blokklánc-technológiában rejlő lehetőségekre, míg a 

kormányzat és a jegybank konkurenciát és veszélyeket lát benne. Ennek ellenére a 

jelenlegi eszközökkel nem lehet szabályozás alá vonni a virtuális devizákat. Nincs olyan 

hatóság vagy felügyeleti szerv, amely képes lenne beavatkozni a virtuális pénzforgalomba. 

A felügyeleti szervek nemcsak a felhatalmazásnak, de a megfelelő technológiának is híján 

vannak.   

Az európai jegybankok ma még zömében várakozó állásponton vannak, érdeklődéssel 

figyelik a konkurens gazdasági nagyhatalmak hozzáállását és törekvéseit a kriptopénzek 

tekintetében. A nemzei bankok igyekeznek hatástanulmányokat készíteni, elemezni a 

CBDC227-k kibocsátásnak gazdasági hatásait és előrevetíteni a várható következményeit. 

Fentiek alátámasztják a hetedik hipotézisünket, amely szerint a jegybankok még az 

útkeresés fázisában vannak. Nincsenek konkrét, a kriptodevizák forgalmát tiltó vagy 

korlátozó intézkedések, a központi bankok a technológiával ismerkednek és figyelmmel 

kísérik a piac többi szereplőjét. 
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X. A centralizált és decentralizál fizetési rendszerek jellemzői a velük 
szemben támasztott követelmények 

X.1. Egyetemes klíringelvek – A klíringházakkal szemben támasztott 
követelmények 

A fizetési rendszerekkel szemben támasztott követelmények igen sokrétűek. Érdemes 

kiemelni az egyetemes szolgáltatás három jellemzőjét, amely érvényes a 

klíringrendszerekre is: mindenki által keresett, mindenki számára elérhető, mindenki 

számára megengedhető legyen. (Kovács, 2010)  

A klíringszolgáltatásokkal szembeni követelményeket legjobban a Lámfalussy-normák 

néven ismertté vált kritériumrendszer fogalmazza meg (Kriskó, 2006, 2013):  

- Közvetlen banki kapcsolat 

- Diszkriminációmentesség 

- Egyértelmű belépési követelmények 

- A rendszer a nagy értékű ügyletekre legyen kiélezve 

- Nagy legyen a végrehajtási biztonság 

- A csatlakozó alrendszereket befogadja 

- Szilárd jogi szabályozás 

- Harmonizáló banki normák 

- Harmonizált tarifapolitika 

- Egyeztetett nyitvatartási idők. 

Itt érdemes szót ejteni az alkalmassági feltételekről, amelyeket a központi 

elszámolóházaknak, értéktáraknak teljesíteniük kell a T2S-hez történő csatlakozáshoz. 

X. 2. Alkalmassági feltételek a központi értéktárak (Central Securities 
Depository) számára 

Az alkalmassági feltételek228 elsődleges célja a jogi harmonizáció, az egységes működés 

biztosítása és a „potyautasok” kiszűrése.  

1. Elvárás, hogy az értéktár harmonizált jogi szabályozás alá essen, a fizetés 

véglegességéről szóló 10. cikkely érvényesüljön elszámolásai tekintetében, hogy ne 

merüljön fel a fizetésképtelenség lehetősége. 
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2. Csatlakozási feltétel, hogy a Központi Bankok Európai Rendszere pozitívan 

értékelje az adott fél működését. 

3. A csatlakozóknak egységes ISIN-kiadási mechanizmussal, egyedi azonosítókkal 

kell üzemelniük. 

4. Az értéktáraknak vállania kell, hogy diszkriminációmentesen nyújtanak 

letétkezelési szolgáltatásokat. (Ennek célja, hogy lebontsák a résztvevők a technikai 

akadályokat.) 

5. A felek ezenkívül kötelezettséget vállalnak az elszámolások DvP-elven, CeBM-

alapon (Central Bank Money) történő elszámolására, ha a deviza rendelkezésre áll a 

T2S-ben. 

Az alkalmassági kritériumok mindegyike a globális, szabványosított, biztonságos és 

diszkriminációmentes szolgáltatások irányába mutat. 

X. 3. A Bankközi Klíring Rendszer működésének alapelvei  

Semlegesség, függetlenség, áttetszőség (egymás zavarásának kiküszöbölése), átláthatóság, 

ügyfél-centrikusság, mérethatékonyság, biztonság, minőség iránti elkötelezettség. Ide 

sorolhatóak még a Fogarasi (1997) által felsorolt alapelvek is: azonos napi 

klíringelszámolás,229 azonos idejű tranzakció-kezelés, azonos idejű pozíciólekérdezési 

lehetőség. 

Fentiekben meghatározott sokrétű kritériumok tükrében érdemes vizsgálni a mai 

klíringrendszerek működését, fejlettségét, elérhetőségét. 

A bankközi átutalási rendszerek általános szolgáltatásai az egyszerű átutalás, közvetlen 

jóváírás, az okmányos meghitelezés, a bank-to-bank átutalás, az azonnali inkasszó, a 

váltóinkasszó, a csekk-beszedési megbízás, a határidős inkasszó, a csoportos átutalási 

megbízás, a csoportos beszedési megbízás. 

Fentiek jól szemléltetik, hogy a klíringrendszerek biztonságos, stabil működését számos 

igény mentén kell kialakítani. A 21. századra az egyetemes elvárások olyan szintre léptek, 

amelynek csak kevés szolgáltató képes megfelelni. Aki lépést akar tartani, folyamatos 

fejlesztésekre kényszerül és szolgáltatásait széles kör számára elérhetővé kell tennie. 
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X.4. A decentralizált rendszerekkel szemben támasztott követelmények 

Korábban már említettük, hogy a decentralizált rendszereket a fejlődő fogyasztói igények, 

a kényelem, azonnaliság és a technológia fejlődése együttesen hívta életre. Mivel ezen 

virtuális pénzrendszerek és elszámolások nem esnek ellenőrzés alá, a velük szemben 

támasztott követelmények is „csak” irányadóak, a piac szereplői által megfogalmazottak. 

Nincsenek még a jogrendbe, a szabályozási környzetbe bevezetett általánosan elfogadott, 

deklarát normák. A felhasználók legfőbb igényei az adminisztráció elkerülése, az 

anonimitás (amennyiben lehetséges), a gyorsaság, a pontosság, a megbízhatóság, a mobil 

elérhetőség, az egyszerű kezelés és a devizafüggetlenség. A semlegesség és 

diszkriminációmentesség segíti a decentralizált (kriptodeviza) rendszer világméretű 

elterjedését.  

X. 5. Centralizált versus decentralizált rendszerek 

A centralizált és decentralizált fizetési rendszereket egyaránt fenyegeti a pénzmosás és 

terrorizmus-finanszírozásban való közreműködés, a lopásból eredő kárveszély és a 

pilótajátékban való közreműködés megvalósítása. A klasszikus klíringházi elszámolás 

során az ügyfelek ki vannak téve az elszámolási rendszert célzó támadásoknak, 

adathalászatnak és visszaéléseknek. A decentralizált rendszerek hálózatát ezidáig nem érte 

jelentős támadás, de a kriptodevizák árfolyamának hektikus mozgása mindenképpen 

makroprudenciális veszélyeket rejt. Míg a központosított elszámolások meghatározott 

intézményi keretek között zajlanak, a felhasználók reklamálni tudnak, adott esetben 

érvényesíteni tudják kárigényüket, addig a blokkláncalapú elszámolás esetén a felhasználó 

nem tud hova panasszal fordulni vagy jogorvoslatot kérni.  

A klasszikus klíringelés és elszámolás során a pénz és egyéb instrumentum útja 

végigkövethető és beazonosítható, a folyamat standardizált és időkorláthoz kötött. A 

hagyományos elszámolóházi keretek rugalmatlanok, a folyamatok erősen függnek a 

jegybanki szabályozástól és a piaci szokványoktól.  

A decentralizált rendszerek naponta változnak, fejlődnek, törekedve a fogyasztói igények 

mind magasabb szintű kielégítésére, felhasználva a legfejlettebb infokommunikációs 

technológiákat. A kriptodevizát használók fő bevételi ugyanakkor bányászatból 

eredeztethetőek (az árfolyam nyereséget nem tekintve), ez pedig a rendszer működéséhez 

való hozzájárulás arányában változik.  



Míg a hagyományos klíringházi elszámolások bilaterális és multilaterális elszámolást és 

kiegyenlítést is lehetővé tesznek, a decentralizált rendszerek B2B, illetve P2P ügyleteket 

bonylítanak le. A fizetés és kiegyenlítés mindig bilaterális, központi elszámoló felület 

hiányában nincs lehetőség multilaterális elszámolásra. 

 



A dolgozat tézisei: 

1. A klíringházak fejlődését nagyban meghatározta az angolszász hagyomány, de az azonos 

gyökereken elindult fejlődés másfajta elszámolóházi kooperációt kíván meg az európai 

kontinens területileg viszonylag kis országaiban és más együttműködést a több időzónát 

felölelő, kiterjedt nemzetállamok esetében (pl.: USA, Orosz Föderáció). A fejlett pénzügyi 

központok klíringházai elsősorban globális, de legalább transznacionális elszámolóházak, 

s a technológiai újítások terén úttörő szerepet vállalnak. 

Az európai országok elszámolóházai szinte kivétel nélkül monopol helyzetben vannak, 

erőteljes állami szabályozás alá esnek. Működésük kereteit jogszabályok és elsősorban a 

jegybankok határozzák meg. Az amerikai elszámolóházi piac jelentősen eltér az európaitól, 

sokkal nagyobb a privát (nem banki) vállalkozói szféra befolyása a szabályozás terén, 

ugyanakkor ez nem mondható el az orosz elszámolási piacról, ahol szintén az állami 

befolyás mértéke jelentős. Az orosz föderáció klíringrendszereinek felépítése inkább 

illeszkedik az európai struktúrába, de a földrajzi kiterjedés (az időzónák száma) miatt az 

elszámolások ma még hoszabb időt igényelnek, mint az európai unióban.  

Az amerikai elszámolási piac sajátossága, hogy a kormányzat és jegybank mellett a 

magánszektor is részt vesz a működési szabályok megalkotásában, és saját fizetési 

rendszereik esetében egyedi előírásokat is alkalmaznak, amely egyrészt a piaci 

szokványokból adódik, másrészt a technikai változások eredményei. A privát szektor 

elsősorban a hálózatra vonatkozó előírások tekintetében lép fel iránymutatóként, míg a 

kormányzat a jogi kereteket teremti meg. A csatlakozási feltételeket is gyakran a 

magánszektor alkotja, hiszen ő birtokolja az adott klíringredszert és hálózatot.    

A fejlett pénzügyi központok klíringházai valóban úttörő szerepet vállalnak a fejlesztések 

terén, jó példa erre London a Vocalinkkel, a Calaston platformmal és 7/0-24-es 

elszámolásával.  Az Európai Unió területén működő Euroclear és Clearstream szerepe 

meghatározó jelentőségű az elszámolóházi piacon. 

2, A technológiai váltások a klíringházakat is folyamatos fejlesztésekre kényszerítik. Bár a 

szereplők pozitív várakozással tekintettek a TARGET2 Securities (a továbbiakban T2S) 

megjelenésére, de a rendszer technológiában nem hoz jelentős újítást (hiszen részben már 

meglévő infrastruktúrát és üzenetszabványt használ). A TARGET2 Securities bizonyos 

szempontból mégis új alapokra helyezi az európai értékpapír elszámolást, s újításai 



jelentősen lecsökkentik az értékpapírok „utazási idejét”. A központosított értékpapír-

elszámolás egyszerűsíti az elszámolás folyamatát és csökkenti a tranzakciós költségeket.  

A T2S nem jelent valódi újítást az elszámolási piacon, hiszen már meglévő technológiára 

és üzenetszabványokra épül.  Az elszámolások időbeliség, technológiája nem változott, a 

rendszer nem technológiájával, hanem harmonizált elszámolási üzemidejével és társasági 

esemény kezelésével teremtett újat az igencsak széttöredezett nemzetközi piacon.  

A T2S nem hozott (még) érdemben gyorsulást és kedvezőbb költségeket az értékpaípr 

elszámolások terén, hiszen számos intézmény csak közvetetten csatlakozott a rendszerhez, 

ezáltal a költségcsökkenés sem érzékelhető. Hiszen a további közvetítő igénybevétele 

nemhogy csökkenti, de növeli az elszámolások díját.  

3, Az USA és London vezető pénzügyi szerepe megkérdőjelezhetetlen, de a kínai jüanklíring 

elterjedése veszélyeztetheti a két pénzügyi nagyhatalom pozícióját. Az Oroszország–Kína 

tengely létrejötte a pénzforgalom lebonyolításában súlyponteltolódást eredményezhet és 

felülírhatja a pénzügyi központok korábbi rangsorát.   

Kína és Oroszország együttműködése a klíring szolgáltatások terén az elmúlt években 

kapott lendületet az orosz-ukrán válság mélyülésével. Azóta, bár rövid idő telt el, Kína 

meghatározó szerepet vívott ki az orosz pénzügyi infrastruktúra újraépítésében. A kínai 

pénzügyi expanziós törekvéseket jól érzékelteti, hogy Európa szerte számos jüanklíring 

központot hoztak létre. 

Európában jelenlévő kínai bankok jelenleg az ABC - Agricultural Bank of China, a BoC, 

az ICBC - Industrial and Commercial Bank of China, CBC, amelyek levelező banki 

szolgáltatásokat nyújtanak, számlát vezetnek renminbiben és az anyabankon keresztül 

cross-border elszámolások biztosítanak.  Hivatalos elszámolóbankok: a Bank of China 

(BoC) Dél Koreában, Hong Kongban, Malajziában, Franciaországban és Németországban 

Industrial Bank of China (ICBC) Szingapúrban, Thaiföldön, Luxemburgban, illetve 

Katarban, China Cosntruction Bank (CCB) az Egyesült Királyságban. 

A hivatalos, PBoC által kijelölt RMB elszámolóbank Szingapúrban az ICBC (Industrial 

and Commercial Bank of China) szingapúri fióktelepe 2013 februárja óta. A PBoC 

emellett az ICBC fiókjával is aláírt egy megállapodást az elszámolásokkal kapcsolatban, 

lehetővé téve, hogy elszámolásforgalmi tevékenységet végezzen a fiók.  A Frankfurtban 

létesített renminbi központ létrejötte kiemelt jelentőségű: fontos lépés, hogy Ázsián kívül 

is kezd kiépülni a jüan-elszámolási infrastruktúra. 



 

4, A szigorodó és gyorsan változó jogszabályok – a klíringházi garanciarendszer fejlődése 

– alternatív megoldások felé sodorják a piac szereplőit. A kockázatkezelés változásai, a 

biztosítékok, a garanciaelemekhez kapcsolódó előírások szigorítása erőteljes szűrőként 

működik, kedvező helyzetbe hozva ezzel a Bitcoin (a továbbiakban BTC) – vagy másképpen 

blokklánc-technológián alapuló fizetési, és elszámolási rendszereket. 

A blokkláncalapú elszámolások esetében nincs fedezetlen ügylet és partnerkockázat, 

hiszen a felhasználókat homogén, anonim tömegként kezelik, a bürokrácia elkerülhető.  A 

piaci szereplők rugalmasak, hajlandóak az olcsóbb megoldást választani, amennyiben nem 

igényel exra beruházást az infrasturktúrához való csatlakozás. A blokklánc-technológia 

alkalmazásával jelentősen csökken a Herstatt-risk, s az eltérő időzónák sem okoznak 

késedelmet az elszámolás során. Az intelligens szerződések megjelenése pedig új 

távlatokat nyit meg a tőkepiac szereplői számára, lehetővé téve valamennyi ügyletkör end 

to end kezelését.  

5, A kriptodevizák többet nyújtanak, mint a hagyományos devizák, a semlegesség, 

diszkriminációmentesség és a mobil elérhetőség az elterjedés kulcstényezője. 

A decentralizált fizetési rendszerek előnye, az alacsony működési költség, amely 

megoszlik a rendszerrésztvevői/ használói között a peer-to-peer hálózatnak és osztott 

főkönyvi rendszernek köszönhetően. A blokklánc-technológián alapuló elszámolások 

számítógépes hálózata támadásoktól mentes, hiszen az elszámolásban résztvevő 

számítógépek folyamatosan váltakoznak. A rendszer használata bárki számára elérhető, ha 

rendelkezik internet hozzáféréssel és számítógéppel vagy mobil eszközzel, nincsenek a 

szolgáltatásból kizárt felhasználói csoportok.  Nincsenek az elszámolásoknak nemzeti 

korlátai, fizetés a nap huszonnégy órjában bármikor indítható akár mobil eszköz 

segítségével. A decentralizált elszámolási rendszerek előnye, hogy gyorsan képesek 

igazodni az ügyféligényekhez, hiszen folyamatosan fejlesztés alatt állnak.  

Ugyanakkor a decentralizált rendszerek kizárólag bilaterális elszámolást tesznek lehetővé, 

hiszen a rendszer lényege a közvetítő felület/intézmény kiiktatása, direkt, olcsó, azonnali 

elszámolás biztosításával a felek között. A felhasználók köréből ki vannak zárva az 

internettel nem rendelkezők és a „digitális analfabéták”.  

 



6, A digitális pénzek és a decentralizált elszámolási rendszerek térhódítása alapjaiban 

változtatja meg az erőviszonyokat a pénz és tőkepiacokon. A BTC technológia 

forradalmasíthatja a banki működést, a pénzügyi folyamatokat, de a technológiai váltás 

lassúsága miatt – a FinTech cégek és pénzintézetek közreműködésével – új intézményi 

formák jelennek meg, a Neo- és Challenger bankok.  

 A világgazdasági válságot követően a bizalomvesztésből és a mobiltechnológia 

fejlődéséből nyertek lendületet a pénzügyi szektor új intézményei a neo- és challenger 

bankok, amelyek a hagyományos kereskedelmi bankokkal azonos jogokra törnek. A 

FintTech cégek, a kereskedelmi bankok és a mobilszolgáltatók szinergiája hozta létre az 

elmúlt évek innovatív megoldásait az elszámolási piacon. A neo és challenger bankok 

gyorsabban képesek implementálni az online megoldásokat és az új technológiákat, mert 

nincsenek a hagyományos bankokhoz hasonló (szervezeti felépítésből és működési 

szablyaikból eredő) bürokratikus korlátaik. A szervezetek működését jóval kisebb 

humánerőforrás is képes menedzselni.  

7, A nemzeti bankok még az „útkeresés” fázisában vannak, nem egyértelmű, hogyan 

fognak viszonyulni a kriptodevizákhoz. A central bank crypto currencyk bevezetésének 

lehetősége korlátozhatja a független kriptodevizák forgalmazását és kereskedelmét. 

A kriptodevizák terjedése és elszámolásforgalomban játszott szerepének növekedése a mai 

eszközökkel nem állítható meg, jelenleg egyetlen testület, kormány, jegybank vagy hatóság 

sem képes befolyással bírni a kriptopénzrendszerekre.   

Az anonim kriptodevizákat a jövőben a nemzeti kormányok igyekeznek szabályozás alá 

vonni, megszüntetve ezzel függetlenségüket és az anonimitás nyújtotta kényelmet. Az 

anonim kripotodevizákat felváltják a központi bankok által kibocsátott kriptodevizák, 

amelyek már nem birtokolják a függetlenségből adódó előnyöket (pl.: 

diszkriminációmentesség, az adott nemzetgazdaság teljesítményétől való függetlenséget, 

adatszolgáltatás alóli mentesség). 

  



Összegzés 
Az értekezés végigvezet minket a klíringházak fejlődésének legfontosabb állomásain, 

bemutatja a technológia fejlődését a papíralapú elszámolásoktól a digitális forradalomig. A 

17. században kialakult londoni pénzügyi központ máig tartja meghatározó szerepét a 

pénzügyi nagyhatalmak között. A feltörekvő kínai és orosz piac kooperációja új pénzügyi 

centrum kialakulásához vezetett. A pénzforgalomban a kínai jüan is helyet követel 

korlátozott konvertibilátsa ellenére is. Az Európában letelepült számos klíringközpont 

tovább erősíti Kína törekvéseit, hogy meghódítsa az egész világot, s még nagyobb 

gazdasági befolyásra tegyen szert.  

Az Európai Unió centralizált klíringrendszerei csak részben váltották be a hozzájukfűzött 

reményeket, technológia korlátai miatt nem jelent innovatív megoldást. A rendszer 

továbbra is függ az elavult SWIFT-üzenetszabványoktól, amelynek napjainkig nem volt 

alternatívája, de a blokklánc-technológia kiválthatja szerepét a nemzetközi elszámolások 

tekintetében.  

 A technológia váltás napjainkra alapjaiban változtatta meg a pénzhez való viszonyunkat, a 

virtuális tér kiaknázásával új szintere lett a pénzforgalomnak. A kriptodevizák megjelenése 

valódi vetélytársat jelent a hagyományos centralizált fizetési és elszámolási rendszereknek. 

A mobiltechnológia lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a világ bármely pontján, 

bármikor, a hét bármely napján pénzügyi tranzakciókat kezdeményezzenek körülményes 

adminisztráció és várakozás nélkül. 

A fejlődés másik fontos indikátora volt a sharing economy szemlélet kialakulása a 

pénzügyek vonatkozásában is. A hagyományos, drága, körülményes megoldások helyett a 

felhasználók új lehetőségek után kutatva létrehozták független fizetőeszközeiket és egyben 

fizetési rendszerüket. A közösségi megoldások egyik legjobbpéldája a kriptodevizák 

elterjedése. A felhasználók saját eszközeiket felhasználva biztosítják a fizetési forgalom 

zavartalan lebonyolítását, s ezzel számos kriptopénz esetén még jövedelmre is szert 

tehetnek.  

A kriptodevizák mögöttes technológiája – blokklánc-technológia – nemcsak a 

pénzügyeinket, hanem a teljes adminisztrációt, közigazgatást és a jogi procedúrákat is 

forradalmasíthatja az intelligens szerződések alkalmazásával. A mobiltechnológia fejlődése 

új intézmények megjelenését eredményezte a pénvilágban, létrejöttek az első neo- és 

challenger bankok. A blokklánc-technológia megteremtette a nemzetközi fizetések 

SWIFT-alapú (levelezőbanki) lebonyolításának alternatíváját. Erre példa a Ripple, mint az 



egyik legkomplexebb kriptodeviza és fizetési rendszer. A Ripple egy teljes fizetési 

lividitási struktúrát alkotott, kiváltva ezzel a klíringházak szerepét.  

A fejlődés talán legtöbb kérdést tartogató lépcsőfoka, a jegybanki kriptodevizák 

megjelenése. A központi bankok is próbálnak lépést tartani a fejlődéssel és saját 

kriptodevizáik révén igyekeznek részt venni a kripto-pénzpiacon.  

Ami nem változott az elmúlt 25 év során… 

A klíringházak szolgáltatásaink köre mára jócskán kibővült, de vannak a rendszernek 

változatlan elemei is. Alapvetően nem változtak az elszámolási elvek, a közös cél, hogy a 

klíringházak segítsék a partnereiket, hogy azok ne kerüljenek birtokon kívülre. Ezt 

szolgálják a DvP, FoP, DvD, RvP, PvP alapon működő és a linkelt elszámolások, valamint 

az alkalmazott nemzetközi üzenetszabványok.  

A hagyományos, (banki) nemzetközi elszámolások SWIFT-alapon működnek, s az 

üzenetszabványok/szabályok, többször is változtak, de nem alapjaiban. Az xml-

üzenetekben a megadható mezők köre bővült az idők folyamán és az üzenetek továbbítása 

vált sok helyen automatikussá, STP-elven működővé.   

Az azonnali fizetési rendszerek (RTGS) legfőbb üzemeltetői a nemzeti bankok, akik 

nemcsak működésüket biztosítják, felvigyázóként is jelen vannak az elszámolási piacon. 

Minden újítást, amely az internet világából érkezik gyanakvással, idegenkedéssel fogadnak 

a központi bankok szem előtt tartva a felhasználók „sérülékenységét, illetve 

kiszolgáltatottságát”.  

A technológia fejlődése egyre gyorsabb ütemben fejlődő megoldásokat teremt a 

felhasználók számára, a hagyományos elszámolási intézményrendszer folyamatos 

lépéskényszerben van, hogy életképes maradjon.  

A jegybanki kriptodevizák kibocsátása, a szabályozási környezet és intézményredszer 

átalakulása, s mindezek makrogazdasági hatásai lehetnek részletesebb kutatás tárgyai a 

jövőben. A kriptodevizák száma a jövőben jelentősen lecsökkenhet, amennyiben a 

központi bankok szabályozás alá vonják a virtuális pénzek piacát. Ezen túlmenően érdemes 

lehet megvizsgálni, hogy a gazdaság, mely egyéb területein lehet a blokklánc-technológiát 

hasznosítani. 
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Mellékletek 

I. számú melléklet: Az értekezésben használt rövidítések 
 

1. A disszertációban használt szakkifejezések rövidítése 

 

ACH: Automated Clearing House, automata elszámolóház, amelyben mára elektronikus 

alapon működik a klíring és az elszámolás. Az automata elszámolóházak együttműködését 

segítő legfőbb szervezet általában a Clearing House Association, amely a műszaki 

együttműködést segíti elő, támogatja résztvevői összehangolt munkáját. (Európában az 

European Automated Clearing House Association, az USA-ban National Automated 

Clearing House Association tölti be ezt a szerepet.) 

ADR/GDR: másodlagos értékpapír, a kereskedés során értékpapírok letéti jegyekkel 

történő helyettesítése történik a külföldi piacokon. 

AIFMD: Alternative Investment Funds Managers Directive, az alternatív befektetési 

alapkezelőkről szóló direktíva 

ATM: Automated Teller Machine, bankjegykiadó automata. Mára az ATM-eken keresztül 

elérhető szolgáltatások köre jelentősen kibővült, a készpénz felvételen kívül lehetséges 

készpénz befizetés, közüzemi számla rendezése és telefonegyenleg feltöltése és lottó 

fogadás is.  

A2A: Account to Account fizetés vagy más néven „me to me”, személyek közötti fizetés 

Batch feldolgozás: meghatározott időközönként végzett, kötegelt feldolgozású elszámolás. 

Általában a zsíró vagy retail fizetési rendszerek működnek így. 

BIC-kód: Bank Identifier Code, bankazonosító kód, amely a SWIFT-kód első 8 jegye. 

Bitcoin/BTC: cryptográfiai titkosítás útján létrehozott digitális jel, amely pénzként 

funkcionál a virtuális térben. (Dolgozatomban külön fejezetet szentelek a Bitcoinnak és a 

mögötte lévő technológiának.) 

B2B: business to business fizetés, üzleti vállalkozások egymás közti fizetései. 

B2P: business to person fizetés, azaz intézmény és személy közti fizetés 



B2G: business to government fizetés, vállalkozások és a kormányzat közötti fizetések 

(adók, járulékok, hozzájárulások, illetékek stb.) 

CBCC: Central Bank CryptoCurrency, központi banki kriptodeviza 

CBDC: Central Bank Digital Currency, jegybanki digitális pénz (nem feltétlenül 

kriptográfiailag tiktoksított) 

CCP: Central Conter Party, azaz központi szerződő fél, az a jogalany, amely minden 

vevővel szemben eladóként, minden eladóval szemben vevőként lép fel a kereskedés 

zavartalan lebonyolítása érdekében, tehát közvetítőként lép fel a piac szereplői között, 

garantálva a tőzsdei elszámolásokat. 

CFI: Classification of Financial Instruments (pénzügyi eszközök besorolása), egységes, 

globális kódkészlet a pénzügyi eszközök besorlására a piac szereplői számára ISO10962 

szabvány szerint.  

Challenger Bank (vagy Global Challenger Bank): Globális Kihívó Bank, a 

hagyományos bankokkal azonos jogosultságokra törő pénzintézetek, céljuk a modern 

technológia meghonosítási a pénzügyi szektorban.  

Clearing: a közvetítés folyamata, egyeztetés, a fizetés adatainak és prioritásának 

egyeztetése, az intézmény (elszámoló fél) nettó pozíciójának meghatározása az 

elszámoláshoz. (Az elszámolást, azaz a kiegyenlítést a szakirodalom nem tekinti a 

folyamat részének.) (Rambure, Nacamuli). Loader (2014) olvasatában a klíring az a 

folyamat, amely magában foglalja a tranzakciók rögzítését, elszámolását, megfeleltetését 

instrukciók alapján. 

Closed-loop fizetési rendszer: nem igényel közvetítőt, lényege az egyszerűség, általában a 

különböző szolgáltatók/áruházak által kibocsátott fizetési kártyák működnek így. A 

rendszerhez történő csatlakozás korlátozott. A központi elszámolást, a klíringház feladatát 

ebben az esetben leggyakrabban egy operátor látja el. 

Continuous Settlement: folyamatosan történik az elszámolás a fizetési rendszerben, ha 

nincs sorban állás. Hátránya, hogy bruttó elszámolást feltételez, nagyobb a likviditás 

igénye a batch-elszámolással szemben. 

 



Coworking230: közösségi munkavégzés, álalában közösségi munkahelyen, amely keveréke 

a kávéháznak a bérelhetőirodának és egyfajta klubnak.  

CREST: értékpapírelszámolási-rendszer az Egyesült Királyságban, amely DvP-elven 

biztosítja a folyamatos elszámolást a rendszerrésztvevőknek.  

Cryptocurrency: kriptopénz, kriptográfiai titkosítással ellátott digitális fizetőeszköz.  

Cross-border elszámolás: nemzetközi, határon átnyúló elszámolás. Az elszámolásban 

általában több közvetítő intézmény (levelezőbank, clearingagent vagy klíringház) is részt 

vesz. Az elszámolás közvetítők és partnerek (küldő és fogadó fél) üzemidejétől és 

nemzetközi szabványoktól, jogszabályoktól függ.  

Crowdsourcing: Alternatív finaszírozási forma az interneten szerveződő közösség számos 

tagja kisebb összeget bocsát rendelkezésre, valamilyen termék vagy szolgáltatás 

létrehozásához projekt jelleggel. 

Crowfunding: Alternatív finanszírozási forma az interneten szerveződő közösség számos 

tagja kisebb összeget bocsát rendelkezésre, valamilyen termék vagy szolgáltatás 

létrehozásához projekt jelleggel.  

CSD: Central Securies Depository, azaz központi értéktár. 

Cut-off time: határidő vagy befogadási határidő vége, az az időpont ameddig egy rendszer 

befogad, illetve feldolgoz megbízásokat.  

Designated-time Net Settlement: meghatározott időpontban történő (általában napvégi) 

elszámolás a felek nettó pozíciója alapján. A retail rendszerek zöme így működik, 

csökkentve a rendszer likviditás igényét.  

DLT: Distributed Ledger Technology, osztott főkönyvi technológia 

DTS: Designated Time Settlement - meghatározott időpontokban történő elszámolás 

DvD: Delivery versus Delivery, értékpapír-szállítás szállítás ellenében (értékpapírcsere), az 

ügylet két oldala egy időben teljesül, ez garantálja, hogy egyik fél se kerüljön birtokon 

kívülre. 

                                                           
230 https://coworking.blog.hu/page/3 (letöltve: 2018.11.25.) 



DvP: Delivery versus Payment, értékpapír-szállítás fizetés ellenében, a transzfer és a pénz 

jóváírás egy időben történik, hogy egyik fél se kerüljön birtokon kívülre.   

ERMA: Az első számítógépes banki nyilvántartó rendszer az USA-ban a bankok számára, 

amelyet a General Electric kezdett forgalmazni az 1959-ben. (Egy 1950-55 közötti 

fejlesztési projekt eredményeként.)  

FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act, összetett szabályrendszer, amelynek 

célja, hogy az amerikai adóalanyok az USA-n kívüli pénzügyi eszközeik után is adót 

fizessenek, ezért jelentési kötelezettséget ír elő a pénzügyi intézmények számára. 

FinTech cégek: a pénzügyi folyamatok javítását és automatizálását célzó vállakozások, 

amelyek elsősorban a számítógépes és mobil technológia fejlődésével nyertek 

létjogosultságot. A digitális kor innovációit igyekeznek kiaknázni fejlesztéseik során.  

FoP: Free of Payment, értékpapír fogadás fizetés nélkül (normál transzfer), egyszerű 

értékpapír továbbítás egyik féltől a másiknak. 

GFCI Index (Global Financial Centre Index): Az Indexet 2007-ben tette közzé először 

az Z/Yen Group. (Az indexet évente kétszer, szeptemberben és márciusban teszik közzé.) 

Öt dimenzió mentén értékelik a pénzügyi központokat: üzleti környezet, pénzügyi 

szektorfejlesztése, infrastruktúra, humán tőke valamint reputációs és általános tényezők. A 

pénzügyi központok osztályozása természetesen külső tényezőktől is függ, ilyen a 

távközlési infrastruktúra minősége, és egyéb indexek, amelyek befolyásolják az adott 

központ megítélését. Pl. ICT Development Index (ENSZ ajánlás alapján), a Networked 

Readiness Index (World Economic Forum ajánlásával), a Telecommunication 

Infrastructure Index (ENSZ ajánlásával), Web Index (melyet a World Wide Web 

Foundation szorgalmaz). 

Gift-card: Előre megvásárolt ajándékkártya, amely lehet bemutatóra vagy névreszóló. 

GPG: üzenettitkosítási kulcs, az OTR-hez hasonló működési mechanizmussal. 

G2B: payment: government to business, a kormányzat által a vállalkozásoknak 

utaltösszegek (adó, járulék visszatérítés, támogatás stb.) 



G2P payment: Government to Person, azaz kormányzat és személyek közti fizetés, ahol a 

személy a kedvezményezett, támogatások, juttatások, térítések fizetése történik ilyen 

módon. (Summers, 2012) 

Haircut: a biztosítékként elhelyezett értékpapírok és pénzeszközök piaci értéke és 

befogadási értéke közötti különbözet. A haircut mértéke függ a kollaterál eszköz 

likviditásától, kibocsátójának besorolásától. Napon belüli átértékelés esetén a haircut is 

változhat. (A haircut a kölcsönző felet védi.) 

Herstatt-risk (másnéven cross currency vagy principal risk): elszámolási-kiegyenlítési 

kockázat, amely az elszámolóházak, fizetési rendszerek és bankok eltérő üzemidejéből 

adódik. Az elnevezés onna ered, hogy a Bankhaus Herstatt 1974-ben egy nagy volumenű 

fizetésének nem tudott eleget tenni az eltérő klíringházi üzemidők miatt, s ez láncreakciót 

indított el a piacon mintegy 620 millió dolláros veszteséget okozva a szektornak. 

Hybrid payment system: hibrid elszámolási rendszer, bruttó és nettó elven történő 

elszámolást is megvalósító vagy köztes fizetési rendszer. (Az amerikai szakterminológia 

szerint átmenet a Designated-Time Net Settlement és RTGS-rendszer között.) 

IBAN: Interantional Bank Account Number, azaz egységes felépítésű nemzetközi 

bankszámlaszám, amely 28 karakterből áll, amely tartalmazza az országkódot is.   

ICO: Initial coin offering – a startup finanszírozás új, blockchain alapú formája, 

pénzgyűjtési lehetőség részvény kibocsátás nélkül kriptodeviza útján.  

Intelligent Contract: intelligens szerződések (a smart contract tovább fejlesztése) „tanuló” 

blokkokból állnak, egyedi azonosítókkal hozzájuk fűzhető a szerződések elő- és utóélete, a 

kapcsolódó dokumentációk és minden olyan érdemi információ, amely végigkíséri a 

szerződéses folyamtot. Ez nagymennyiségű adat és információ tárolását feltételezi, amely 

növeli a blokklánc alapú technológia használatát, a felek bizalma nőhet.  

IoT (Internet of Things): a dolgok internete, olyan eszközök, járművek, és háztartási 

eszközök hálózata, amely magában foglalja az elektronikát, a szoftvert, az eszközök 

közötti kapcsolatot, a köztük lévő adatcserét és távvezérlésüket internet kapcsolat 

segítségével.  

ISIN: International Securities Identification Number (nemzetközi értékpapír-azonosító 

szám) 



ISO: International Organization for Standardization (Nemzetközi Szabványügyi 

Szervezet), 1947. február 23-án alakult. Több mint 100 nemzet szabványosítási 

tagszervezetet foglal magában, és számos nemzetközi szabványt tart karban. A központja 

Genfben található.  

Loyalty-card: hűségkártya, marketing célból kibocsátott pontgyűjtőkártyák. Ezek lehetnek 

plasztik vagy papír kártyák is, amelyet mágnescsíkkal vagy vonalkóddal látnak el. 

Neobank: a tradicionális pénzintézeti kereteken túlmutató pénzintézetek, ahol az ügyfelek 

hagyományos bankfiókok helyett online és/vagy telefonon intézik ügyeiket, maguk 

alakítják az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatások kereteit. (Általában FinTech 

cégekkel közösen valósítják meg a működésüket.) 

Network branded card: Valamely üzletlánchoz, üzletcsoporthoz kötődő pontgyűjtésre 

és/vagy fizetésre is alkalmas kártyák. 

NFC: Near field communication, azaz rövid hatótávú kommunikációs 

szabványgyűjtemény okostelefonok és hasonló (általában mobil) eszközök között. 

MICR: Magnetic ink character recognition, azaz mágnestinta-karakterfelismerés,231 olyan 

karakterfelismerő technológia, amelyet a bankszektor használ csekkek és egyéb 

dokumentumok feldolgozásának és elszámolásának megkönnyítésére. 

Open-loop vagy más néven Hub and Spoke fizetési rendszer: nagyméretű, tömeges 

tranzakciók lebonyolítására tervezett elszámolási rendszerek. A rendszer nélkülözhetetlen 

eleme a központi elszámoló egység (klíringház), amely központosítva végzi az 

elszámolást. A rendszerhez korlátlan számú felhasználó csatlakozhat, az elszámolásban 

résztvevő bankokon, pénzügyi intézményeken keresztül.  

OTR: Off-the-Record Messaging, azonnali üzenetküldő szolgáltatásokhoz kapcsolódó 

titkosítási protokoll, amely előre titkosítást és olvashatósági titkosítást is tartalmaz. (128 

bites hosszúságú AES-szimetrikus kulcs-algoritmus, ami Diffie-Hellman kulcscserét 1536 

bites csoportmérettel és SHA-1-es hash függvénnyel használ.)  

Payment lag: elszámolási idő, a megbízás megadása és az elszámolás/teljesülés között 

eltelt idő. A szerzők egyértelműen időveszteségként kezelik a fogalmat, hiszen mára a cél a 

fizetések azonnaliságának megvalósulása. (Nakajima, 2011) 
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PED: Project Entropia Dollar, kirptodeviza, az Entropia Universe fizetőeszköze. 

Pénzforgalmi rendszer: magában foglalja a fizetőeszközt, a banki folyamatot, 

szabályozást és a bankközi fizetési rendszert, amely biztosítja a pénz körforgását a 

gazdaságban. (Rambure, Nacamuli, 2008) 

PIN: Personal Identification Number, azaz személyi azonosító szám, általában 4 

számjegyből álló titkos kód 

POS: Point of Sale Terminal, üzletekben, eladóhelyeken felszerelt fizetési terminál 

Prepaid card: előre meghatározott összeggel feltölthető kártya, amely akár külön 

bankszámla nélkül működik. (Ide sorolhatóak a nálunk is ismert fesztiválokon használatos 

kártyák pl.hellopay.) Működési mechanizmusa a hagyományos bankkártyával azonos, 

letiltható, aktiválható stb. 

Proprietary Card System: általában valamely kisvállalkozás és egy bank közösen 

kibocsátott debit kártyája, amelyhez kapcsolódhat egyéb ösztöznő. (Pontgyűjtés, 

visszatérítés stb., általában ATM-kártyaként nem használhatóak.)  

PSP: Payment Service Provider, fizetési szolgáltató, aki a fizetéshez az infrastruktúrát 

biztosítja.   

PSU: Payment Service User, fizetési rendszer felhasználó, aki igénybe veszi a fizetési 

szolgáltató által biztosított infrastruktúrát.  

P2B: person to business elszámolás, személy és intézmény közötti elszámolás 

P2G payment: Person to Government, azaz személy és kormány közötti fizetés, adók, 

járulékok stb. teljesítésére. (Summers, 2012) 

P2P payment: person to person, személyek közti fizetés, normál banki utalás vagy csekkes 

fizetés vagy beszedés.   

P2P system: Peer-to-peer azonos szintű elemekből álló rendszer. Olyan computer-hálózat 

melynek tagjai egyenlő jogosultságokkal bírnak, egyformán vesznek részt az elszámolás 

folyamatában.   



Push Payment: a fizető fél kezdeményezi a fizetést, általában ide tartozik a sima banki 

utalás és csekkes fizetés. Kisebb kockázattal jár, mint a pull típusú ügyletek, a tranzakció 

indításakor fedezetvizsgálat történik.   

Pull Payment: a kedvezményezett fél kezdeményezi a fizetést (beszedés formájában), 

általában kockázata nagyobb a fedezetlenség veszélye miatt. A fizetőn múlik, hogy 

biztosít-e megfelelő fedezetet a számláján. A bankkártyás fizetések is ebbe a kategóriába 

sorolhatóak, az authorizáció során dől el a fizetés sikeressége.  

PvP: Payment versus Payment, fizetés fizetés ellenében, a felek egy időben kapják meg a 

jóváírást, (általában devizacsere történik). 

Reatail fizetési rendszer: kisösszegű, nagytömegű fizetések lebonyolítására szolgáló 

bankközi fizetési rendszer. Ebbe a kategóriába tartoznak hagyományosan a bankzsíró 

rendszerek. 

RTGS – Real-time gross settlement: azonnali, bruttó elszámolású rendszer. Az azonnali 

elszámolás általában egy meghatározott időtartamon belüli elszámolást jelent, amely lehet 

akár 1-2 óra is. A gyakorlatban általában pár perc leforgása alatt teljesülnek az ügyletek, ha 

rendelkezésre áll a szükséges fedezet.   

RC – Remote commerce: távoli kereskedés 

RvP: Receive versus Payment, értékpapír fogadás fizetés ellenében (azaz vétel), fogadó fél 

az értékpapír transzfert egy időben kapja meg a számlája megterhelésével, az eladó az 

értékpapír terheléssel azonos időben kapja meg az őt megillető pénzösszeget.  

SDR – SWAP Data Repository: az elszámolt és el nem számolt SWAP ügyleteket 

nyilvántartó adattár, amely működésének feltételeit Dodd-Frank Act teremtette meg. A 

piaci szereplőknek kötelező a jelentésszolgálat az adattár felé.  

SEPA: Single European Payments Area – Egységes Euro pénzforgalmi Övezet 

Settlement: az elszámolás folyamata. Pénz vagy eszközök/vagyon cseréje átadása más 

pénznem ellenében vagy eszközért cserébe a tulajdonosnak. Ezen folyamat gyakran 

kapcsolódik más ügyletekhez, folyamatokhoz értékpapírok tartásához (megszerzéséhez). 

(Loader, 2014) 



Settlement interval (elszámolási idő): az ügylet megkötése és elszámolás közötti idő. 

Tőzsdei forgalom vonatkozásában európai piacon és az Egyesült Királyságban általában 2 

nap euróban denominált termék esetén. USD-ban denominált termék esetén és az amerikai 

piacon jellemzően 3 nap. A befektetési jegyek elszámolása az alap kezelési szabályzata 

alapján tetszőlegesen változhat, de a leggyakoribb a T, T+1, T+2 és T+3-as elszámolás 

nemzetközi viszonylatban.  

Smart contract: okos szerződés, olyan protokoll, amelynek célja a szerződés digitális 

megtárgyalása, megkötése és formába öntése. Az okos szerződések lehetővé teszik a 

hiteles tranzakciók harmadik fél általi végrehajtását, a tranzakciók nyomonkövethetőek és 

visszavonhatatlanok. A kriptodevizás tranzakciók végrehajtása is gyakorlatilag ilyen.       

Smart phone wallet: mobilpénztárca, azaz mobil eszközön futtatható alkalmazás, amely 

fizetési szokásainkhoz igazítva személyre szabható szolgáltatásokat kínál. 

SSI: Standard Settlement Instruction, a cross-border elszámolásoknál használt, SWIFT-

üzenetszabvány alapú elszámolási instrukció. 

STP: strait throug process, automatikus, (emberi beavatkozást nem igénylő) 

szabványosított feldolgozás. 

Szimetrikus-kulcs algoritmus: nyílt szöveg titkosítására és titkosított szöveg titkosítására 

is uyganazt a kriptográgfiai kulcsot használja.  

TR – Trade Repository: Kereskedési adattárak, amelyek célja a tőzsdén kívüli deritaví 

kereskedés adatainak összegyűjtése, a pénzügyi stabilitás érdekében.  

XRP: Ripple, kriptodeviza  



2.  A nemzetközi szervezetek, intézmények és pénzintézetek rövidítése 

ABA – American Bankers Association: Amerikai Bankárok Szövetsége, az 1875-ben 

alapított szervezet, célja a betétek kényelmes tárolásának biztosítása lés hitelnyújtása az 

ügyfeleknek.  

ABC – Agricultural Bank of China: Kínai Mezőgazdasági Bank 

AFM – Association of Futures Markets: a Határidős Piacok Együttműködése 10 tag által 

alpított non-profit együttműködés, amelynek célja az információ- és tapasztalatcsere, a 

nemzetközi együttműködés elősegítése.   

ANNA – Association of National Numbering Agencies 

ASX – Australian Securities Exchange, Ausztrál Értékpapírtőzsde 

BACS – Banker’s Automated Clearing Services, az első brit számítógépes elszámoló 

rendszer. 

BoC – Bank of China: hivatalos renminbi elszámolóbank Dél-Koreában, Hong Kongban, 

Malajziában, Franciaországban és Németországban.  

BoE – Bank of England, Az Egyesült Királyság Központi Bankja. 

BoR – Bank of Russia, Az Orosz Föderáció Központi Bankja.  

BIS – Bank for International Settlement (Nemzetközi fizetések Bankja): a világ legrégebbi, 

jelenleg is működő nemzetközi pénzügyi szervezete. A nemzetközi bankok közötti 

monetáris együttműködés legfőbb szervezője, a központi bankok központi bankja. A bázeli 

bankfelügyeleti bizottság működtetője, a fizetési forgalom tekintetében folyamatosan 

végez statisztikai elemzéseket.  

CBRC – China Banking Regulatory Commission: Kínai Banki Szabályozó Bizottság, 

amely a kínai fel–ügyeleti mechanizmus részeként működik. 

CCB – China Construction Bank: Kínai Építkezési Bank, amely hivatalos renminbi 

elszámolóbankként működik az Egyesült Királyságban. 

CDAD – Central Depository AD: bolgár központi értéktár, amely 1996-ban kezdte meg 

tevékenységét.  



CIRC – China Insurance Regulatory Comission: Kínai Biztosítás Szabályozó Bizottság, a 

kínai felügyeleti koordinációs mechanizmus része.  

Clearstream Banking S.A: a Deutsche Boerse Group tulajdonában lévő luxembourgi 

székhelyű pénzintézet, amelyet 2000-ben alapítottak. Értéktára 56 piachoz biztosít 

hozzáférést.  

CME – CME Clearing Europe Limited, klíringszolgáltató az OTC derivatívák 

kereskedelmének segítésére, a CME Finance Holdings Limited részeként működik.  

CPSS – Committee on Payment and Settlement Systems: A BIS által létrehozott Fizetési 

és Elszámolási rendszerek Bizottsága. 

CSRC – China Securities Regulatory Commission: Kínai Értékapípr Szabályozó Bizittság, 

amely a felügyeleti koordinációs mechanizmus része.  

DOFS – Department of Financial Services: a pénzügyminisztérium pénzügyi 

szolgáltatásokért felelős osztálya 

ESMA – European Securities and Markets Authority, azaz Európai Értékpapír-piaci 

Felügyeleti Hatóság, amely hozzájárul a befektetők védelméhez, az Európai Unió pénzügyi 

stabilitásának megőrzéséhez.  

EACHA – The European Automated Clearing House Association, európai elektronikus 

elszámolóházakat tömörítő szervezet. 

Euroclear: Globális pénzügyi szolgáltató, a cégcsoport tagjai a Euroclear Bank, Euroclear 

Belgium, a Euroclear France és a Euroclear Nederland (központi értéktárak), amelyeket 

közösen ESES-nek hívnak, valamin a Euroclear Sweden és a Euroclear UK & Ireland.    

EURONEXT: páneurópai tőzsde, Amszterdam, Brüsszel, Párizs és Portugália 

részvényügyleteinek közös elszámolási platformja. 

FATF: Financial Action Task Force (Pénzügyi Akció Mukacsoport), 1989-ben létrehozott 

kormányközi – elsősorban politikai döntéshozó- testület, amelynek célja a pénzmosás, a 

terrorizmus finanszírozása és a nemzetközi pénzügyi rendszer fenyegetései elleni 

küzdelemre vonatkozó jogi, szabályozási és operatív intézkedések hatékonyabb 

végrehajtásának elősegítése. 



FFMS – Federal Financial Markets Service: Szövetségi Pénzügyi Piacok Szolgálata, azaz 

orosz pénzpiaci felügyelet, amely 2004-ben alakult és felügyeli a pénzpiaci 

tevékenységeket, a tőzsdét és a nyugdíj-megtakarításokat.  

FinCEN: U.S Financial Crimes Enforcement Network (Pénzügyi Bűnüldözési Hálózat), az 

amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó intémény, a pénzügy rendszer illegális 

felhasználásának és a pénzmosás megakadályozásának kulcszervezete. Célja a 

nemzetbiztonság előmozdítása, a pénzügyi hatóságokkal együttműködve adatgyűjtés és 

elemzés. 

FINEBEL: a FRITALUX Hollandiával kibővülve a vámuniót követően monetáris uniót 

hozott létre.   

FRITALUX: Franciaország, Luxemburg. Olaszország, Belgium 1949-ben létrejött 

együttműködése, közös vámrendszer bevezetése kapcsán.  

GSCC – Government Securities Clearing Corporation, Kormányzati Értékpapír 

Elszámolási Társaság, amely az amerikai kincstárjegyek elszámolását végző szervezet. 

GSD – Government Securities Depository: 1992 óta működő bolgár állampapír értéktár és 

elszámolási rendszer. 

ICBC – Industrial and Commercial Bank of China: Kínai Ipari és Kereskedelmi Bank, 

hivatalos elszámolóbank Szingapúrban, Thaiföldön, Luxemburgban és Katarban.  

ICCH – International Commodities Clearing House (1971.), Nemzetközi Árutőzsdei 

Elszámolóház, amely az 1888-ban alapított London Produce Clearing House Ltd. 

jogutódja.  

ICE – ICE Clear Europe Limited: a globális energiapiaci elszámolást biztosító társaság. 

Határidős és opciós ügyleteket is elszámol, valamint mezőgazdasági ügyleteket is, akár 

fizikai szállítással.  

IPE – International Petroleum Exchange: londoni székhelyű Nemzetközi Ásványolaj 

Tőzsde, ma az ICE Futures része 

ISDA: International Swaps and Derivatives Association, 1985 óta működő szervezet, 

amelynek célja a globális derivatív piac biztonságosabbá és hatékonyabbá tétele.   



KELER: Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (mára KELER Központi Értéktár Zrt. és 

KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.) 

LCH Clearnet Group: A London Clearing house és a Clearnet SA egyesülésével létrejött 

szervezet, az egyik legjelentősebb európai multinacionális elszámolási platform a 

származékos és OTC-piac számára.  

LIFFE: The London International Financial Futures and Options (Londoni Nemzetközi 

Pénzügyi Határidős és Opciós Tőzsde) 

LME – London Metal Exchange: londoni nemesfém kereskedelmi tőzsde 

LPCH – London Produce Clearing House: állami tulajdonban lévő, az árupiac 

megtisztítására létrehozott szervezet, célja a határidős kontraktusok, szerződések 

egységessé tétele volt.    

MSE – Moscow Stock Exchange: Moszkvai Tőzsde 

NP RTS – Russian Trading System Stock Exchange Non-for Porfit Partnership: orosz 

árjegyző szervezet, amelyet 1995-ben alapítottak, az értékapípr kereskedelem 

szabályozására. 

OCC – Office of the Contorller of the Currency: Az amerikai pénzügyminisztérium által 

működtetett szervezet, amelynek célja a bankrendszer biztonságának és 

megbízhatóságának valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének 

biztosítása. 

OEEC – Organisation for European Economic Cooperation (OEEC), magyarul: Európai 

Gazdasági Együttműködési Szervezet 

PBoC (People's Bank of China): Kína Népi Bankja, amely felel a fizetési rendszer gerincét 

alkotó Renminbi elszámolásért.  

RTS Group – Russian Trading System Group, orosz értékpapír klíringpiaci szereplő, 

biztosítja a zavartalan értékpapír-elszámolást.  

TEA – Tőzsdei Elszámolási Alap: az azonnali piac támogatására létrehozott, közös 

tulajdonú pénzalap. A tagi késedelmes teljesítés illetve nem teljesítés kockázatára képzett 



elszámolási alap, nem más, mint a készfizető kezességvállalás biztosítékául szolgáló 

óvadék.  

SD&C – China Securities Depository and Clearing Corporation Limited: Kínai értéktár és 

elszámolóház, amely az értékpapírok kereskedelmét segíti.  

Shanghai Clearing House (SHCH): Shanghai Klíringház 

SPBEX – St. Petersburg Exchange: Szentpétervári Tőzsde 

SPCEX – St. Petersburg Currency Exchange: Szentpétervári Valutatőzsde 

UNISKAN: Az északi államok szövetsége, amely a FINEBEL-re válaszként jött létre 

Nagy-Britannia, Svédország, Dánia, Norvégia részvételével. 

VocaLink: Brit pénzforgalmi szolgáltató, amely 2007-ben jött létre a Voca Limited és a 

LINK Interchange Network Limited összfonódásából. 2008 óta működteti azonos néven, 

elszámolási rendszerét, amely azonnali VIBER-utalás mobil alkalmazás segítségével. Ez 

az új mobil alkalmazás ötvözi a mobilhálózatok és az RTGS tranzakciók előnyeit. 232 

VPC – Värdepapperscentralen AB, Stockholm: svéd értéktár, amely beolvadt a 

Euroclearbe. 

  

                                                           
232 http://www.vocalink.com/about-vocalink.aspx (letöltve: 2015.06.08.) 



3. Fizetési rendszerek 

BACSTEL: telefonos elszámolási rendszer az Egyesült Királyságban, amely a papíralapú 

elszámolást váltotta a BACS-nál.  

BEPS – Bulk Electronic Payment System, kínai bankközi fizetési rendszer, amely a 

tömeges tranzakciók lebonyolítását szolgálja.  

BESP – Banking Electronic Speedy Payment System: Orosz Nemzeti Bank által 

üzemeltetett rendszer. 

Calastone: STP-elven működő, brit rendszer, az első globális befektetési jegy elszámolási 

platform, amelyet az Egyesült Királyságban hoztak létre, s mára a piac több mint felét 

lefedi.  

C&CC – Cheque & Credit Clearings: papíralapú fizetési rendszer a szigetországban. 

CCDC – China Central Depository & Clearing Co., Ltd.: Kínai Központi Értéktár és 

Elszámolóház 

CDFCPS – China Domestic Foreign Currency Payment System: a Kínában kifejezetten a 

belföldi fizetési forgalom lebonyolítására létrehozott rendszer. 

CEL-UNIPAY: A CEL Group klíringház által létrehozott elszámolási rendszer, célja a 

„business-to-business” fizetések globális megvalósítása. A partnerek, ügyfelek üzletei 

globálisak, de helyi valutás elszámolás keretében valósulnak meg tranzakciói.  

CHAPS – Clearing House Automated Payment System, a Bank of England VIBER-

rendszere, amely 1995 óta működik. 

CHIPS – Clearing House Interbank Payments System: az Egyesült Államok azonnali 

fizetési rendszere 2001 óta.233  

CIS – Cheque Image System: Kínai csekk-klíring rendszer. 

CLS – Continuous Linked Settlement: a CLS Group Holdings AG által működtetett 

deviza-elszámolási platform, globális PvP-elven működő rendszer az elszámolási és 

partnerkockázatok csökkentésére hozták létre.  
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CNAPS – Application systems of the China National Advanced Payment System: Kína 

Nemzeti Fejlesztésű fizetési rendszereit, a HVPS és a BEPS együttesen alkotja, magában 

foglalva a tömeges és nagyösszegű tranzakciókat feldolgozó rendszereket.  

EAF2: Németországban a hibrid fizetési rendszerek egyik egy speciális fajtája volt. 1996-

tól működött s a reggeli időszakban 20 percenként bilaterális nettósítás történt a 

rendszerben, majd a délutáni elszámolási ciklusban két multilaterális nettósítás 

következett.  

EURO1: Az Európai Unió elszámolási rendszere. A magánszféra által alapított 

EBA_EURO1 1999. január óta működik, s a nagyösszegű euró-átutalások forgalmát 

bonyolítja le. 

FPS – Faster Payment Service: Brit fizetési rendszer, amely gyorsabb elszámolást tesz 

lehetővé a BACS-nál, kifejezetten a kisösszegű sürgős átutalások lebonyolítására 

fejlesztették ki.  

Fundsettle: a Euroclear order routing platformja, a befektetési jegy kereskedelem 

lebonyolítója.  

HVPS – High-Value Payment System, kínai fizetési rendszer a nagy összegű tranzakciók 

lebonyolítására.  

IBPS – Internet Banking Payment System: a kínai internetes fizetések elszámolását végző 

klíringrendszer. 

MER – System for Interregional Electronic Payments, az Orosz Nemzeti Bank szintén 

batch elszámolású rendszere, amely a régiók közti fizetési forgalmat hivatott kezelni, a 

teljesítés határideje 5 nap. 

MICEX Group – Moscow Interbank Currency Exchange Group: az értékpapírok 

klíringelését és elszámolását biztosítja az orosz piacon. 

Moneygram: 1940-ben alapított amerikai pénzügyi vállalat, amely mára több mint 400 

banakkal áll kapcsolatban, pénzküldő szolgáltatása igen népszerű.  

PNS – Paris Net Settlement rendszer, a német EAF2-rendszer mintájára hozták létre. 



RINGS – Real-time Interbank Gross Settlement System: Bulgária RTGS-rendszere, amely 

2003 óra működik.  

STEP1: Az Európai Unió fizetési rendszere, amely 2000 novemberében kezdte meg 

működését összekapcsolva a térség kereskedelmi bankjait.  

STEP2: a STEP1 továbbfejlesztése, 2003-ban kezdte meg működését. A STEP2-t a 

kisösszegű (25 000 EUR) alatti összegek elszámolására hozták létre.  

SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, belga székhelyű 

globális levelezőbanki hálózat, amelyet 1973-ban alapítottak Brüsszelben 293 bank 15 

ország támogatásával. (A nemzetközi elszámolások és az RTGS-tranzakciók jórésze 

világszerte üzenetszabványainak megfelelően számolódik el.)    

TARGET – Trans European Automated Real-time Gross-Settlement Express Transfer 

1999. január 1-jén kezdte meg működését az Európai Monetáris Intézet munkájának 

eredményeként. Az első páneurópai klíring rendszer, melyet a résztvevő tagországok 

VIBER-rendszereit összekötő interlinking rendszerből fejlesztették ki, ezzel megvalósult 

az egységes fizetési övezet az Unión belül a jegybanki fizetések tekintetében. 

TARGET 2: 2007 novemberében váltotta fel a TARGET működését a kormányközi 

fizetések terén az Unióban.  

Travelex: piacvezető független devizakereskedő és fizetési szolgáltató az Egyesült 

Királyságban, online és mobil deviza platformot és fizetési rendszert üzemeltet.  

T2S: TARGET 2 Securities az első páneuróapi értékpapírelszámolási-rendszer, amely 

2015-ben indult el.  

VER – System for Intraregional Electronic Payments, az Orosz Nemzeti Bank régión 

belüli fizetési forgalmát lebonylító rendszere. Az elszámolás kötelgelt módon történik, a 

teljesítés ideje 3 nap.  

Vestima+: a Clearstream 2005-ben indult order routing platformja, befektetési jegy 

elszámolási felület. 

VIBER: valós idejű bruttó elszámolási rendszer, amelyet a Magyar Nemzeti Bank 1999-

ben vezetett be a bankok számára, majd egy évvel később a bankok ügyfelei számára, s 

ezzel beléptünk az RTGS -rendszert használók népes táborába 



WARP: Warp order routing rendszer, a KELER által fejlesztett platform, amely a 

befektetési jegyek forgalmazását hivatott központosítottan kezelni. A rendszer résztvevői 

az alapkezelők, letétkezelők, a befektetésijegy-forgalmazók és a KELER. A tagok 

funkciójuknak megfelelően vezető forgalmazói, forgalmazói, elszámolói, alapkezelői, 

letétkezelői, árfolyamrögzítői szerepet töltenek be.234  

Western Union: amerikai székhelyű pénzügyi szolgáltató, a világ egyik vezető pénzküldő 

rendszerét működteti, az interneten lebonyolított tranzakciók nem számlaszám alapján, 

hanem bankkártya adatok alapján történik. A kirendeltségek száma igen nagy, csak 

Magyarországon mintegy 1800 képviselet működik, ezáltal a pénzküldés szinte a világ 

bármely pontjára történhet.   

Xpress Money: Egyesült Királyságbeli globális pénzküldő szolgáltató, a hálózat több mint 

200.000 résztvevővel üzemel világszerte. 

  

                                                           
234 
https://www.keler.hu/Szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok/Befektet%C3%A9si%20jegyek%20(WARP)/Felhaszn
%C3%A1l%C3%B3i%20K%C3%A9zik%C3%B6nyvek/ (letöltve: 2018.06.08.) 



 

II. számú melléklet: A postatakarékpénztárak tevékenységi köre 
 

 A postatakarékpénztárak az alábbi feladatokat vállalták fel (Dr. Körmendy, 1939): 

1. takarékközvetítő szolgálat, elsősorban takarékbetétkönyv 

2. csekk és klíringforgalom lebonyolítása 

3. kölcsön kihelyezés állami intézmények, községek, bankok részére 

4. kincstári jegyek lombardírozása 

5. zálogkölcsönnyújtás 

6. széf-szolgáltatás 

7. biztosítás, járadékok ügyintézése (Anglia, Belgium, Lengyelország) 

8. letétkezelés (Anglia, Belgium, Olaszország) 

9. esedékesség kezelés (kamat, osztalék, sorsjegyek sorsolása stb.) 

10. értékpapír adás-vétel 

11.  állami készpénzbevételek és kiadások kezelése (Magyarország) 

12. átutalási és giro intézet működtetése (Ausztria, Németország, Svájc, Magyarország) 

13. állami alapok alapítványok értékletét kezelése 

14. állami árverési szolgálat 

15. postautalvány jóváírása 

16. távirati forgalom elszámolása 

17. utánvételes küldemények elszámolása 

18. állandó csekkek kezelése (mai állandó átutalás elődje) 

19. telepített váltó beváltása 

20. nemzetközi átutalások 

21. távbeszélődíj kiegyenlítés 

  



III. számú mellékelet: Speciális kriptodevizák 
 

sorszám Cripto 
currency 

kibocsátás 
éve 

piaci kapitalizáció USD-
ban 

árfolyam érdekessége 

1. Litecoin 2011 353,3 millió USD 4,13 USD konfirmáció gyorsabb, mint a BTC esetén 

2. Peercoin 2012 71,3 millió USD 3,37 USD fenntartható, kisebb energiafelhasználás 

3. Primecoin 2013 7,1 millió USD 1,55 USD Tízszer gyorsabb, mint a BTC. 

4. Namecoin 2011 26,9 millió USD 3,3 USD  az első megoldás a Zooko-háromszögre235 

5. Ripple 2013  1,4 milliárd USD  0,00655 
USD 

a kockázati tőkét vonzza, hullámokban bányásszák 

6. Sexcoin 2013 450,700 USD 0,0073 
USD 

a felnőtt tartalmakhoz kapcsolód fizetésekre használják 

7. Quark 2013 12 millió USD 0,05 USD Kilenclépcsős titkosítás védi a felhasználó anonimitását és a tranzakció biztonságát. A 
legigazságosabb elosztás elvét hirdeti, normál computerrel történik a bányászat (nem igényel 
speciális felszereltséget). 

8. Freicoin 2012 1,4 millió USD 0,036 USD A rendszer a pénz tartása után 5%-os jutalékot terhel. A vásárlást ösztönzik, ha áll a pénz, 
veszít az értékéből. 

9. Mastercoin 2013 29,5 millió USD 52,46 USD A technológia fontosabb, mint maga a fizetőeszköz. 

10. Nxt 2013 44,8 millió USD 0,045 USD A felhasználó saját pénzt hozhat létre, amelyet a különböző már meglévő rendszerekbe 
integrálhat. Az anonimitást a "coin shuffling" biztosítja. 

                                                           
235 Zooko’s triangle: human-meaningful, decentralized, secure (értelmes/ megjegyezhető, decentralizált, biztonságos) 



11. Auroracoin 2014 236,6 millió USD 22,34 USD A Litecoin nyomdokain létrehozott kriptopénz, az izlandi lakosság körében az elő-bányászott 
érmék 50-% lett szétosztva 

12. Dogecoin 2013 59,3 millió USD 0,0011 
USD 

Egy internetes mémből fejlődött ki, érdekes internetes tartalmak megosztásával is szert lehet rá 
tenni.   

13. Piggy coin na. 268,164 USD 0.000553 
USD 

gyermekek számára fejlesztették ki, 10-szer gyorsabb elszámolású, mint a BTC, oktatással 
egybekötött rendszer 

14. Monero 2014 1,428,205,191 USD 94,22 A felhasználók különféle azonosítási szintek közül választhatnak, blokkmérete dinamikus.  

15.  Zerocoin 2013   Lehetőséget ad a nem-anonim BTC érmék anonim Zerocoin-ná alakítására. 

16. Project 
Entropia 
Dollar 

2014 na na Az Etropia Universe bolygórendszer fizetőeszköze, megalkotói egy komplex virtuális világot is 
megálmodtak köré, ahol a felhasználók szabadon utazhatnak. 

17. Linden dollar na na na Second Life 3D-s virtuális világ fizetőeszköze, a felhasználók javakat, szolgáltatásokat 
értékesítenek egymás számára, az ingatlanpiac mellett működik minimálbér-rendszer, 
munkahely és jótékonysági szervezet is. 

 

Saját készítésű táblázat 

Forrás: 12 cryptocurrency alternatives to Bitcoin/coinmarketcap 

http://www.bankrate.com/finance/investing/cryptocurrency-alternatives-to-bitcoin-2.aspx (2016.06.28.) 
https://coinmarketcap.com (letöltve:2017.10.01.) 

 

 

 


