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Azonnali fizetési rendszer (AFR) 
 

Bevezetés 
 
2020. március 2-tól minden pénzforgalmi szolgáltatónak teljeskörűen rendelkeznie kell az azonnali 
fizetési tranzakciók küldésére és fogadására alkalmas rendszerrel a Magyar Nemzeti Bank 23/2019 
(VI.5.) MNB rendelete alapján.  
 
Az Azonnali fizetési rendszer (AFR) egy bankközi elszámolási rendszer, amely célja, hogy az év minden 
napján, napi 24 órában a fizetési számlák között néhány másodperc alatt lebonyolítható legyen az 
átutalások többsége, amely a GIRO Zrt. részéről a GIROInstant (IG3) rendszerének bevezetésével 
kerül megvalósításra. Lehetőség lesz arra is, hogy a kedvezményezett bankszámlaszám helyett 
másodlagos számlaazonosító (telefonszám, e-mail cím, adóazonosító jel vagy adószám) megadásával 
kezdeményezzünk átutalásokat. 
 

Az AFR főbb jellemzői: 
 

>> Gyorsabb teljesítés 

Legfeljebb 5 másodperc alatt jut el az elektronikus csatornán indított fizetési művelet összege a 
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához, amely összegnek haladéktalanul a kedvezményezett 
rendelkezésére kell állnia. 
 

>> Folyamatos szolgáltatás (24/7/365) 

A fizető félnek lehetősége van az év minden napján (beleértve a hétvégi és munkaszüneti napokat is), 
éjjel-nappal azonnali átutalási megbízások küldésére. (Az eltérő megbízástípusok esetében a 
befogadási határidők változatlanok, az IG2 és az IG1 fizetési rendszerek továbbra is a jelenlegi 
határidőkkel és feltételekkel dolgoznak.) 
 

>> Visszajelzés a tranzakció státuszáról 

A megbízást benyújtó fél azonnali negatív vagy pozitív visszajelzést kap az átutalás állapotára 
vonatkozóan, így gyorsabban meggyőződhet a tranzakció státuszáról. 
 

>> Másodlagos azonosítók használata 

A megszokottól eltérően, a kedvezményezett számlaszáma helyett lehetőség lesz a kedvezményezett 
előzetesen regisztrált mobiltelefonszámának, e-mail címének, adószámának vagy adóazonosító 
jelének megadására a másodlagos azonosítók használatával, amely felgyorsítja és egyszerűbbé teszi 
a megbízások benyújtását. 
 

Milyen tranzakciók minősülnek azonnali átutalási megbízásnak? 
 
Azok az egyedi átutalások, vagy fogyasztó esetében kötegként benyújtott tranzakciók, amelyek 
esetében  
 

 a tranzakció devizaneme HUF, 
 a terhelendő számlaszám devizaneme HUF, 
 a tranzakció összege nem haladja meg a 10 millió HUF értéket, 
 nem tartalmaz jövőbeni értéknapot, tehát aznapi a teljesítés, 
 benyújtása nem kötegenként történik (fogyasztó kivételével), 
 és automatikus adattovábbítást biztosító távközlési vagy információtechnológiai eszköz 

segítségével kerül továbbításra a megbízó által. (Oberbank ügyfelek esetében az Ügyfélportál 
elektronikus banki rendszer.) 

 
Amennyiben a tranzakció feltételei megfelelnek a fenti kritériumoknak, az automatikusan azonnali 

átutalási megbízásként kerül végrehajtásra, így a megbízás típusát az Ügyfélportál felületen külön 

jelölni nem szükséges. 
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Másodlagos számlaazonosítók 
 
A másodlagos számlaazonosítók fizetési számlaszámhoz való kapcsolása megkönnyíti az azonnali 
fizetés használatát és elterjedését. Amennyiben a kedvezményezett bankszámlaszám tulajdonosa vagy 
az általa meghatalmazott személy regisztrálja a másodlagos számlaazonosítóját, úgy akár a 
kedvezményett számlaszám ismerete nélkül is rögzíthető az átutalás. A másodlagos számlaazonosítók 
és a hozzájuk tartozó adatok tárolását, valós idejű kezelését a GIRO Zrt. központi másodlagos 
számlaazonosító adatbázisa (központi adatbázis) biztosítja. A regisztrálható másodlagos 
számlaazonosítók köre a rendszer induláskor bármely EGT országhoz tartozó országkódot tartalmazó 
mobiltelefonszám, adóazonosító jel vagy adószám, továbbá elektronikus levelezési cím. 
 
Másodlagos számlaazonosítóként az alábbiak jelölhetőek meg: 
 

 e-mail cím 
 mobiltelefonszám (EGT államra, mint földrajzi helyre utaló országkódot tartalmazó 

mobiltelefonszám)    
 NAV által megállapított adóazonosító jel vagy adószám (adószám csak nem természetes 

személyek esetén) 
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Azonnali átutalási megbízás rögzítése az Ügyfélportálban 
 
Az „Új megbízás“ gombra kattintva válasszuk a „Tranzakció“ menüpontot. 
 

 

Amennyiben a felrögzített tranzakció adatai megfelelnek az azonnali átutalás feltételeinek, a tranzakció 

automatikusan azonnal megbízásként teljesül, így azt külön jelölni nem szükséges.  

(Az átutalás feltételeiről bővebben jelen dokumentum „Milyen tranzakciók minősülnek azonnali átutalási 

megbízásnak?” pontjában tájékozódhat.) 

A felületen az összeg alatti sorban van lehetőség a végrehajtás módját ellenőrizni.  

 

A „Számlaazonosító típusa” mezőben választható ki, hogy a kedvezményezett adatainak megadásánál 

másodlagos számlaazonosítót vagy számlaszámot szeretne használni. 

 

A megbízás típusára vonatkozóan a megbízási ablak alján szöveges visszajelzés is rendelkezésre áll. 

 

Miután megadtuk a tranzakció adatait, a „Tovább” gombra kattintva hitelesíthető a tranzakció. 

FONTOS! A hitelesítést követően mindenképpen érdemes megvárni a rendszer visszajelzését a 

tranzakció feldolgozására vonatkozóan! 
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GYIK - Gyakran ismételt kérdések 
 

 Miért „azonnali” az elnevezés? 
 
Az átutalás szinte azonnal, 5 másodperc alatt jut el 10 millió forintos határösszegig a kedvezményezett 
pénzforgalmi szolgáltatójához, amely összeg a kedvezményezett részére azonnal elérhetővé válik. 
 

 Milyen átutalási megbízások minősülnek azonnali átutalási megbízásnak? 
 

 A tranzakció devizaneme HUF, 
 a terhelendő számlaszám HUF, 
 a tranzakció összege nem haladja meg a 10 millió HUF értéket, 
 nem tartalmaz jövőbeni értéknapot, tehát aznapi a teljesítés, 
 benyújtása nem kötegenként történik (fogyasztó kivételével), 
 és automatikus adattovábbítást biztosító távközlési vagy információtechnológiai eszköz 

segítségével kerül továbbításra a megbízó által. (Oberbank ügyfelek esetében Ügyfélportál.) 
 

 Milyen esetben NEM minősülnek az átutalási megbízások azonnali átutalási megbízásnak? 
 

 Csoportos átutalások, 
 rendszeres átutalások, 
 hatósági beszedés teljesítése, 
 felhatalmazáson alapuló beszedés teljesítése, 
 csoportos beszedések teljesítése, 
 külföldi átutalások, 
 belföldi, nem forint átutalások, 
 manuális feldolgozást igénylő átutalások (zárolás a számlán, illetve az Oberbank esetében a 

MultiCash banki rendszerben vagy az Oberbank App mobilapplikációban beadott megbízások) 
 értéknapos átutalások, 
 10 millió forintos határösszeg feletti átutalások, 
 vállalati ügyfelek esetében a kötegelt átutalási megbízások. 

 

 Hogyan tudom felrögzíteni Ügyfélportálban? 
 
Az Ügyfélportálban új megbízás rögzítése során, amennyiben a bevitt adatok (összeg, megbízó 
számlaszám, értéknap stb.) megfelelnek az azonnali átutalás feltételeinek, az átutalás automatikusan 
azonnali átutalásként kerül végrehajtásra. A megbízási ablakban erre vonatkozóan szöveges 
visszajelzés tájékoztatja ügyfeleinket. 
 

 Van lehetőség külföldre azonnali átutalást küldeni? 
 
Nincs lehetőség, jelenleg csak belföldi megbízások esetén lehetséges a tranzakciókat azonnali 
átutalásként teljesíteni. Külföldi megbízás esetében a jelenleg érvényben lévő díjak és benyújtási 
határidők érvényesek. 
 

 Mennyibe kerül az azonnali átutalás? 
 
Jelenleg a normál belföldi átutalás díjával egyezik meg. 
 

 Honnan tudom, hogy az átutalásom sikeres volt? 
 
A fizetési művelet feldolgozásának sikerességéről az Ügyfélportál negatív vagy pozitív visszajelzést 
küld elektronikus csatornán keresztül. A visszajelzést minden esetben érdemes megvárni, így könnyen 
ellenőrizhető, hogy az adott tranzakció rendben megérkezett a kedvezményezett részére. 
 

 Van felső határa az azonnali átutalásnak? 
 
Igen, a felső határa 10 millió forint. Az összeghatár feletti belföldi tranzakciók normál belföldi átutalási 
tranzakcióként teljesülnek. 
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 Van lehetőség a fiókban, papíralapon benyújtani azonnali 
átutalási megbízást? 

 
Nem, csak elektronikus rendszeren keresztül, az Oberbank esetén csak Ügyfélportálból érkező 
megbízások teljesülnek azonnali megbízásként. 
 

 Fedezethiány esetén mi történik a benyújtott azonnali átutalással?  
 
Azonnali átutalás esetén nincs sorba állítás, így a tranzakció fedezethiány miatt sikertelen lesz, amelyről 
a felhasználó szinte azonnal visszajelzést kap. Megfelelő fedezet esetén az ügyfél újra benyújthatja 
megbízását. 
 

 VIBER átutalás megszűnik az azonnali átutalási megbízás bevezetésével? 
 
Amennyiben a felrögzített megbízás megfelel az azonnali átutalási megbízás feltételeinek, akkor azt 
csakis azonnali átutalásként lehet teljesíteni. 
 
VIBER tranzakciók viszont továbbra is küldhetőek, amennyiben  
 

 a tranzakció összege meghaladja a 10 millió forint összeget,  
 értéknaposan kerül megadásra, 
 papír alapon kerül benyújtásra, 
 vállalati ügyfelek esetén kötegelten történik a tranzakció benyújtása. 

 

 Mit adhatok meg másodlagos számlaazonosítónak? 
 

 Mobiltelefonszámot,    
 e-mail címet,     
 adóazonosító jelet vagy vállalati ügyfelek esetén adószámot. 

 

 Hány másodlagos azonosítót regisztrálhatok? 
 
Egy bankszámlához több vagy többféle másodlagos azonosító is megadható, azonban egy másodlagos 
számlaazonosító csak egy fizetési számlához rendelhető hozzá. Tehát egy bankszámlához mindhárom 
(telefonszám, e-mail, adóazonosító jel) másodlagos azonosító megadható, de például egy 
telefonszámhoz csak egy számlaszám tartozhat. 
 

 Hogyan regisztrálhatok másodlagos azonosítót? 
 
Az Oberbanknál másodlagos azonosítót csak személyesen lehet regisztrálni - az esetleges 
visszaélések elkerülése érdekében. 
 

 Másodlagos azonosítónak beregisztrált telefonszámom visszavonásig érvényes? 
 
Az ügyfelek biztonsága érdekében évente szükséges a regisztrált másodlagos azonosítók 
megerősítése. 
 

 Átutalás során használhatom a megbízó adatoknál a saját másodlagos azonosítómat? 
 
Megbízó adatoknál nem, csupán a kedvezményezett adatok helyett használhatóak a másodlagos 
számlaazonosítók. 
 
Jelen tájékoztató célja ügyfeleink tömör, lényegre törő informálása. A tájékoztatás nem teljes körű. Az azonnali átutalás részletes 

előírásait, szabályait, kondícióit az irányadó jogszabályok, továbbá a Bank Fizetési Számla, Betétszámla és Takarékszámla 

Speciális Üzletági Szabályzata és az átutalásokra irányadó Kondíciós lista tartalmazza, amelyet megtalál a honlapunkon továbbá 

bankfiókjainkban. 

 

A szolgáltatásról bővebben a Magyar Nemzeti Bank honlapján tájékozódhat. (https://mnb.hu/azonnalifizetes)  

 


