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A GIRO Zrt. a hazai pénzforgalom egyik központi szereplője, az általa nyújtott szolgáltatásokon
keresztül a hazai pénzforgalom egyik meghatározó eleme. Tevékenységét – a jogszabályi kereteken
túl – elsősorban a tulajdonosi elvárások, a szolgáltatását igénybe vevők elvárásai, a hazai és
nemzetközi piacon tapasztalható trendek, valamint saját szakmai célkitűzései alakítják.
A 2014-es év jelentős változásokat hozott a Társaság életében. A Magyar Nemzeti Bank 2014. július
8-án megszerezte a Társaság 100 százalékos tulajdonát.
A GIRO Zrt. elsődleges feladata az elszámolásforgalom biztonságos, zökkenőmentes és hatékony
lebonyolítása, minden más tevékenységét csak alapfeladatának veszélyeztetése nélkül végezheti.
Az MNB, mint tulajdonos az alapfeladat további, magas színvonalú ellátása mellett olyan
elvárásokat fogalmazott meg a GIRO Zrt.-vel szemben, amelyek – összhangban a jegybanki
törekvésekkel – a pénzforgalom fejlődését és hatékonyságát előidézve támogatják az elektronikus
fizetések volumenének növekedését, az innovatív fizetési módok elterjedését, és a GIRO Zrt. új
piacokon történő megjelenését, miközben biztosítják a Társaság hosszú távú jövőjét és gazdaságos
működését is.
A tulajdonos elvárásainak megfelelően a GIRO Zrt. három stratégiai célt tűzött ki, amelyek a
következők:
 az elszámolásforgalom biztonságos működtetése;
 a hazai pénzforgalom fejlettségének és hatékonyságának folyamatos növelése (különös
tekintettel az elektronikus tranzakciók arányának növelésére);
 a pénzforgalmi szolgáltatási díjak csökkentése.
A Társaság stratégiai céljait két időtávra vonatkozóan határozta meg: a rövid és közép távú
stratégiai célok között az 1-3 év távlatában megvalósítható fejlesztések szerepelnek, a hosszú távú
stratégiai célok a 4-10 év távlatában felvázolható fejlődési irányokat, jövőképet tartalmazzák.
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A GIRO Zrt. rövid és közép távú stratégiai céljai
1.

Az elszámolási ciklusok sűrítése. Az elszámolásforgalom fejlesztése pozitív hatással lehet az
elektronikus fizetési tranzakciók arányának növekedésére. A 2012-ben bevezetett napközbeni
elszámolási rendszer jelenleg napi 5 ciklussal valósul meg. Az elszámolásra rendelkezésre álló
idő, ezzel együtt a ciklusok száma korlátozottan növelhető. A fejlesztés hozzájárul a
pénzforgalom felgyorsításához, ami nemzetgazdasági szempontokat figyelembe véve hasznos.

2. Egyes tranzakció típusok kivezetése az éjszakai elszámolási rendszerből. A teljes
elszámolásforgalom lebonyolítását végző két számítástechnikai platform (InterGIRO1,
InterGIRO2) fenntartása hosszú távon nem gazdaságos sem a Társaság, sem a klíringtagok
részére. A GIRO Zrt. megvizsgálta az éjszakai elszámolási rendszer bezárásának lehetőségét, és
arra következtetésre jutott, hogy rövid távon a csoportos átutalások és készpénz-kifizetési
tranzakciók lebonyolítását valósítja meg az InterGIRO2 rendszerben, míg a csoportos
beszedések migrációját illetően a megvalósítást elhalasztja és a hosszú távú fejlesztési irányként
meghatározott feladatokhoz helyezi át.
3. A bankváltás megkönnyítése. A stratégiai célok meghatározásakor a GIRO Zrt. fontos
szempontnak tartotta, hogy a kitűzött fejlesztések támogassák a felhasználók minél könnyebb
bankváltását is, elősegítve ezzel a verseny erősödését a bankrendszerben. Ennek keretében első
lépésként a GIRO Zrt. egy olyan informatikai rendszer és adatbázis létrehozását tervezi, amely
megvalósítja a felhatalmazások átirányítását. Ez a megoldás növeli a bankok közötti versenyt,
megkönnyíti az ügyfelek részére a bankváltást, és közvetetten támogatja a csoportos
beszedések elterjedését is.
4. A GIRinfO és a GIROLock fejlesztése. Az elszámolásforgalom technikai és szolgáltatási
minőségének javítása mellett a GIRO Zrt. vezetése elkötelezett a Társaság jelenlegi
szolgáltatásainak fejlesztése iránt, amelyek egyik húzó termékeként a stratégia a GIRinfO
szolgáltatás szélesebb körű elterjesztését célozza meg.
5. Árazási politika. A GIRO Zrt. rövid távon – 2015-től – úgy tervezi átalakítani árazási elveit, hogy a
jelenleginél versenyképesebb elszámolásforgalmi díjakat tudjon kínálni partnereinek.
6. Költséghatékonyság. A működési hatékonyság növelésével és a folyamatok optimalizálásával
együtt a GIRO Zrt. folyamatosan törekszik valamennyi területen a költségcsökkentési
lehetőségek maximális kihasználására.
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A GIRO Zrt. hosszú távú stratégiai céljai
1.

A bankváltás megkönnyítésének további lépései. A felhatalmazások átirányításának
megvalósítása mellett a számlaszám átirányíthatósága könnyítené meg jelentősen a bankváltást.
Az ún. átutalási azonosító kód bevezetése választ adna arra a kihívásra, amelyet a bankváltási
folyamat állít az ügyfelek elé. Az átutalási azonosító kód bevezetésével egy jövőbe mutató és
rugalmas rendszer jöhet létre, amelynek mind a vállalatok, mind a lakosság a haszonélvezője
lehet.

2. Azonnali átutalási rendszer. A GIRO Zrt. hosszú távú stratégiájának fontos eleme egy olyan
fejlődési irány kijelölése, amely amellett, hogy növeli a belföldi pénzforgalom hatékonyságát, és
a nemzetgazdaság számára előnyöket hordoz, a GIRO Zrt.-nek lehetőséget nyújt különböző
innovatív szolgáltatások bevezetésére. A 7x24 órás azonnali átutalás az az irány, amely felé a
világ halad, és aminek bevezethetőségét a GIRO Zrt. is meg fogja vizsgálni. Ez a szolgáltatás
képezheti az alapját az olyan innovatív megoldásoknak, mint például a mobilfizetéseket
támogató szolgáltatások.
3. Állami szereplők számára nyújtott szolgáltatások. A GIRO Zrt. ügyfélportfóliójában jelentős
súllyal van jelen a Kincstár és a Kincstárnál számlát vezető intézmények köre, azonban a nyújtott
szolgáltatások egyelőre kizárólag a GIRODirect szolgáltatáshoz kapcsolódnak. A GIRO Zrt. ezért
mind az állami szereplőknek nyújtott szolgáltatások körét, mind ügyfelei számát bővíteni
tervezi.
4. Euró alapú elszámolás bevezetése. Az euró bevezetése új helyzetet teremtene a Társaság
számára, ezért hosszú távon stratégiai célként határozta meg annak vizsgálatát, hogy akár
nemzetközi terjeszkedés útján is megőrizze és növelje piacát, valamint, hogy az
elszámolásforgalmi tevékenységet majdan euróban is végezni tudja. Az erre való felkészülés első
lépése lehet majd a csoportos beszedések továbbfejlesztése, a SEPA modell bevezetése.
A fentiekben részletezett fejlesztésekről részletes megvalósíthatósági tanulmány alapján és
előzetes bankszakmai egyeztetést követően hoz majd egyedi és végleges döntést a GIRO Zrt.
Igazgatósága.
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