
2012. július 2-ától valamennyi magyarországi hitelintézet – így az MKB Bank is – napon belül 
teljesíti ügyfelei számára - belföldre - az elektronikus úton benyújtott átutalásokat, a jogszabályi 
rendelkezések feltételei szerint. 
 
Tájékoztatjuk, hogy a 2009. november 01. óta hatályos MNB-rendeletet módosító 15/2010 (X.12) 
MNB rendeletben1 szabályozott napközbeni elszámolás kezelésére, vagyis a belföldi, elektronikus 
úton benyújtott átutalások napközbeni elszámolásának megvalósítására új elszámolási rendszert 
alakítanak ki – InterGiro2 (IG2) elnevezéssel, melyet a továbbiakban IG2 rövidítéssel jelölünk. 
A bevezetését biztosító országos projekthez természetesen az MKB Bank is csatlakozott. A fı cél az, 
hogy a kitőzött határidıtıl akadály nélkül mőködjék az IG2 rendszeren keresztül az 
ügyfélmegbízások indítása és a jóváírások fogadása. 
 
A 2012. július 2-án induló napközbeni elszámolás-forgalomban a HCT-Hungarian Credit 
Transfer szabályait fogjuk alkalmazni. Az új rendszerben új adatformátumot kell használni, 
amely a SEPA Credit Transfer-nél alkalmazott ISO 20022 XML adatformátumon alapul, és azt a 
magyar belföldi pénzforgalmi sajátosságoknak megfelelıen adaptálja az IG2 rendszer. 
 
Összehasonlítva a jelenlegi átutalási renddel, kiemeljük  a változások közül az úgynevezett „4 órás 
szabályt”2 amelynek értelmében biztosítanunk kell, hogy az átutalás összege az átutalási megbízás 
befogadásától (és a fizetı fél bankszámlájának a megterhelésétıl) számítva 4 órán belül „eljusson” 
a kedvezményezett bankjához. A kedvezményezett bankjánál a jóváírás a jelenleg hatályos 
pénzforgalmi elıírások szerint fog megtörténni.  
 
Rendkívül fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az új, napközbeni elszámolás forgalmi rendszer 
(IG2) kizárólag csak az elektronikusan benyújtott megbízásokra alkalmazza majd a HCT 
adatformátumot, illetve a „4 órás szabályt”.  
 
A bekövetkezı változások a belföldi fizetési forgalomban részt vevı hitelintézeteken kívül, 
természetesen érintik az ügyfeleket is. Számukra elsısorban a szolgáltatás gyorsaságában, a pénzügyi 
tervezésben, illetve a készpénzgazdálkodásban lesz érzékelhetı jelentıs módosulás. Az új rendszer 
azonban az ügyfelek  részérıl is megkövetel bizonyos típusú alkalmazkodást, mivel megváltoznak a 
Bank által alkalmazott megbízás-formátumok és a bankszámlakivonatok. 
 
Mindezeken túlmenıen fontos megemlíteni, hogy a vállalati ügyfélkör számára valódi elınyt abban 
az esetben jelenthet az új elszámolás-forgalmi rendszer, ha a szükséges fejlesztéseket a cégek is 
elvégzik a saját vállalatirányítási rendszereikben. Ebben az esetben ugyanis - az új adatformátum 
használatával - problémamentesen tudják beírni, illetve tudják értelmezni az azonosítókat mind a 
„kimenı üzenetek”, mind pedig a „bejövı üzenetek” körében. Amivel megvalósítható a végponttól 
végpontig történı elektronikus feldolgozás. 
 
Az IG2 rendszer indulásához szükséges átállásra való felkészülés érdekében Bankunk több ütemben, 
folyamatos tájékoztatást nyújt a szükséges tudnivalókról.  
 
 

                                                 
1 A Magyar Nemzeti Bank elnökének 15/2010. (X.12.) MNB rendelete a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 
18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet módosításáról 
2 A „4 órás szabály” egy adott hitelintézet által meghatározott reggeli napnyitás és napvégi zárás (átutalási 
megbízás aznapi teljesítésre történı befogadásának legkésıbbi idıpontja) között értelmezendı, a napvégi zárást 
követıen beérkezı megbízások a következı munkanapon teljesülnek a 4 órás szabály szerint.  


