
 

 

TÁJÉKOZTATÁS A BKR  SZABÁLYZATAINAK 2021.  MÁJUS 31-TŐL HATÁLYOS 

VÁLTOZÁSAIRÓL  

 

A Bankközi Klíring Rendszer Üzletszabályzatát érintő módosítások 

1. Az Üzletszabályzat 4.1.14. pontjában törlésre került az éjszakai elszámolásban biztosított 
Rendkívüli küldési szakasz fejezet. A jövőben a tranzakciók beküldésére vonatkozó időszak 
meghosszabbítása igényelhető az éjszakai elszámolást érintő klíringtagi probléma esetén. A 
Rendkívüli küldési szakaszra vonatkozó hivatkozások törlésre kerültek az Üzletszabályzat 
vonatkozó pontjaiban, a 2. számú melléklet az éjszakai elszámolás üzemidő-hosszabbításának 
időbeosztására módosult. 

2. A 6.2.5.2. fejezetben pontosításra került a Klíringtag kötelezettsége az azonnali elszámolásban 
alkalmazott időszolgáltatásra vonatkozóan. 

3. A 8.3. i) pontban felülvizsgálat miatt törlésre került a GIRO Zrt. visszajelzése bankszünnap 
bejelentésének fogadásáról. 

4. A 16.3.2.2. fejezetben kerültek összefoglalásra az éjszakai elszámolásban biztosított üzemidő-
hosszabbítás igénylésének feltételei. Az éjszakai elszámolásban 120 perc üzemidő hosszabbítás 
igényelhető, az igénybevétel feltételei a napközbeni többszöri elszámolással egyezőek. 

5. A 19.3.1.4. fejezet kiegészítésre került azzal, hogy a kedvezményezett fél megbízása alapján a 
GIRO Zrt. is indíthat keresést a központi adatbázisban a GIROFix szolgáltatáson keresztül, 
másodlagos számlaazonosítóval kezdeményezett, GIROFix kötegelt fizetési kérelmek 
továbbítása érdekében. 

6. A 19.3.2.3. GIROFix kötegelt fizetési kérelem fejezet kiegészült a fizetési kérelmek másodlagos 
számlaazonosítóra történő címzésének lehetőségével, valamint a nagyobb szolgáltatók 
igényeinek kiszolgálása érdekében feltüntetésre került, hogy a GIROFix szolgáltatásban 
rögzített napi beküldési limittől közös megállapodás alapján lehetőség van eltérésre. 

7. A 21.1. fejezet kiegészült az elektronikus aláírások elfogadásának és bejelentésének szabályaival, 
továbbá a kapcsolattartás lehetséges módjai közül a telefax megszüntetésre került. A 
formalapok benyújtására vonatkozó információkat egységesen a 21.1. pont foglalja össze.  

8. A 27. számú melléklet Fizetési kérelem üzenetáramlási folyamatleírás kiegészítésre került a 
visszautasított fizetési kérelem tranzakciókkal kapcsolatos információk elérhetőségével. 
 

BKR Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzata 

A BKR Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatában átvezetésre kerültek a 
kapcsolattartást érintő változások, valamint a formalapok hivatkozásai módosultak a BKR 
Üzletszabályzattal összhangban.  



2. oldal 

BKR Díjszabályzata 

A BKR Díjszabályzat 2. számú mellékletében az üzemidő-hosszabbítás díjtétele az éjszakai elszámolásra 
vonatkozóan kiterjesztésre került, a Rendkívüli küldési szakasz díjának törlése mellett. A módosítás a 
díjfizetési kötelezettség mértékét nem érinti, az üzemidő-hosszabbítás ugyanakkora díj ellenében 
vehető igénybe, mint amennyiért a Rendkívüli küldési szakasz volt igénybe vehető. 

 

 GIRO Zrt. 


