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A Szövetségről
„Magyarország lehet az a közép-kelet-európai ország, amely lépést tud tartani a pénzügyi technológia
fejlődésével. Napjainkban kiemelt szerepet kap a digitalizáció, a különböző szolgáltatások digitális elérése.
A digitális értékláncok létrehozásának egyik fontos peremfeltétele a készpénzmentes elektronikus fizetési
szolgáltatás. Az elektronikus fizetés fokozatos elterjedésével a fizetési csatornák kölcsönös átjárhatósága
is egyre nagyobb hangsúlyt kap. Reményeink szerint az EFISZ segítheti ezeknek az új megoldásoknak a
bevezetését, az értékláncok szereplői közötti szakmai együttműködés kialakításával.”
(Veres Mihály, elnök, EFISZ)
Az „Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége” egyesület (EFISZ) Magyarország területén működő
készpénzkímélő elektronikus fizetési értéklánchoz kapcsolódó társaságok civil úton szervezett
autonóm érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti feladatokat ellátó társadalmi szakmai
szervezete, amelyet az alapító tagok hoznak létre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 3:63. § továbbá a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(Civil törvény) 4. § előírásai szerint.

Az „Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége” egyesületet 2017. április 18-i keltezésű,
11.Pk.60.789/2016/4 számú végzésében foglaltak szerint a Fővárosi Törvényszék 01-02-0016481 szám
alatt vette nyilvántartásba.
Weboldal: www.efisz.hu

Székhely: 1027 Budapest, Kapás u.6-12.
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A Szövetség szervezete
Elnök: Veres Mihály
Főtitkár: Dávidházy Gábor Ákos
Etikai Bizottság Elnöke: Baloghné dr. Herbert Ildikó
Elnökségi tagok:
Csáki Béla, vezérigazgató-helyettes, Budapest Bank Zrt.
Forrai Péter, vezérigazgató-helyettes, Magyar Posta Zrt.
Hetényi Márk, MKB Bank Nyrt.
Kovács Antal, vezérigazgató-helyettes, OTP Bank Nyrt.
Majláth Zsolt László, vezérigazgató, Pénzjegynyomda Zrt.

dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, vezérigazgató, GIRO Zrt.
Rakovszky Balázs, igazgató, T-Systems Magyarország Zrt.
Veres Mihály, vezérigazgató, Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Vida József, elnök-vezérigazgató, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
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Működési keretek
Minden olyan Magyarországon bejegyzett szervezet tagja lehet az Elektronikus Fizetési Szolgáltatók
Szövetségének, aki Magyarországon fejlesztett és / vagy Magyarországon működő készpénzkímélő
elektronikus fizetési szolgáltatást nyújt, azok fejlesztésében és megoldás-szállításában közreműködik,
illetve készpénzkímélő elektronikus fizetési rendszereket szolgáltat, implementál, és a Szövetség 3 (három)
tagjának ajánlásával rendelkezik, valamint megfelel az Alapszabályban foglalt egyéb feltételeknek. A
Szövetségnek természetes személy nem lehet tagja.
A Szövetség tagjának jogai

A Szövetség tagjának kötelezettségei

✓ Jogosult részt venni a Szövetség Közgyűlésén.
✓ A Közgyűlésen szavazhat.
✓ A Szövetség bármely tisztségére választhat és jelöltet állíthat,
amennyiben a jogszabályi, illetve alapszabályi feltételeknek
megfelel.
✓ Javaslatot tehet a Közgyűlés napirendjére, illetve napirendi
pontjára.
✓ A Közgyűlésen felszólalhat, javaslatokat, észrevételeket tehet.
✓ Javaslatot tehet az elnöki, elnökségi tagi pozíciókra.
✓ Tájékoztatást kérhet az Elnökségtől a Szövetség működésével
kapcsolatosan.
✓ Jogosult igénybe venni a Szövetség tagok számára biztosított
szolgáltatásait, részt vehet a Szövetség rendezvényein.

✓ A tag köteles a Közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat
fizetni.
✓ A tag köteles betartani az Alapszabály és a Szövetség egyéb
szabályzatainak rendelkezéseit.
✓ A tag köteles betartani, illetve végrehajtani a Közgyűlés és az
Elnökség határozatait.
✓ A tag nem veszélyeztetheti a Szövetség céljainak
megvalósítását, nem akadályozhatja a Szövetség jogszerű
tevékenységét, köteles annak vagyonát megóvni, jó hírnevét
ápolni.
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Tagok
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Tagdíj és belépési díj
A Szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként éves tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét az Alapszabály
határozza meg a Közgyűlés döntése alapján.
A Szövetség tagjai a belépéskor egyszeri belépési díjat fizetnek.
Az éves tagdíj mértéke a tag iparűzési adójának 0,2%-a, de legalább 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint),
illetve legfeljebb 3.000.000 Ft (azaz hárommillió forint).
Az egyszeri belépési díj mértéke 500.000 Ft (azaz ötszázezer forint).
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Célkitűzés
A hazai készpénzkímélő elektronikus fizetési ökoszisztéma fejlesztésének, új szolgáltatási és üzleti
modellek (új értékláncok) kidolgozásának a támogatása.
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Stratégiai célok (1)
A magyar készpénzkímélő elektronikus fizetési szolgáltatók és a döntéshozók együttműködésének
támogatása.
A elektronikus fizetési szolgáltatási értéklánc hazai és nemzetközi szakmai együttműködéseinek
elősegítése, javítása.
A készpénzkímélő elektronikus fizetési szolgáltatások használatával kapcsolatos lakossági edukáció
támogatása.
A készpénzkímélő elektronikus fizetési szolgáltatások közigazgatási és közszolgáltatási bevezetésével
kapcsolatos folyamatos koordinációs szerep kialakítása.
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Stratégiai célok (2)
A fogyasztóvédelmi szempontból is kiemelt fontosságú Elektronikus Fizetési Szolgáltatások Etikai
Kódexében foglalt alapelvek betartásának felügyelete.
ETIKAI BIZOTTSÁG

Az Etikai Kódexben foglaltakat a Tagok magukra nézve kötelezően betartandó érvényűnek fogadják el a
Kódexben meghatározott tárgykörben.
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Stratégiai célok (3)
Az Elektronikus Fizetési Stratégia környezetének folyamatos elemzése az ágazat (kormányzati és pénzügyi
stakeholder) szereplőinek bevonásával.
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EFISZ műhelymunka
Szakmai fórumok, Munkacsoportok, Kerekasztal-beszélgetések, Szakértői konferenciák

Szakmai fókuszok
•

•
•
•
•
•
•
•

Az Európai Pénzügyi Stratégia megújításában történő
szakmai konzultáció (Digital Finance Outreach 2020)
A
hazai
fizetési
ökoszisztéma
átalakulása
(Kormányzati törekvések, szabályozás)
Azonnali
Fizetési
Rendszer
(technológia
+
szabályozás)
AFR-re
épülő
potenciális
szolgáltatások,
új
értékláncok
PSD2 & Fintech (Magyarországon és az EU-ban) –
Tapasztalatok, lehetőségek, együttműködések
Hazai és nemzetközi szakmai társszervezetekkel való
együttműködések folytatása
Mesterséges intelligencia (AI)
Közösségi közlekedés, Smart City, Fenntarthatóság
(Körkörös gazdaság)

További fókuszterületek
•
•

•
•

Digitális Takarékbélyeg projekt
Elektronikus Fizetési Stratégia (EFS) kialakítása, az
ezzel kapcsolatos szakmai együttműködések
fenntartása
Együttműködések
kialakítása
és
fenntartása
felsőoktatási intézményekkel
Kormányzati együttműködések

11

EFISZ

Szakmai mérföldkövek
Az EFISZ megalakulása óta a kitűzött stratégiai célok megvalósítása érdekében az alábbi főbb szakmai
feladatok végezte el:
✓ EFISZ Etikai Kódexének kialakítása, Etikai Bizottságának létrehozása

✓ EFISZ kartell – és versenyjogi viselkedés normák létrehozása
✓ Aktív egyesületi szakmai közélet fenntartása (műhelymunkák)
✓ Hazai és nemzetközi szakmai együttműködések koordinációja
✓ Elektronikus Fizetési Stratégia kidolgozása, szakmai munkacsoport elindítása, a stratégiai
környezet folyamatos elemzése
✓ Digitális Takarékbélyeg koncepció kidolgozása

✓ EFISZ Ötletpályázat elindítása
✓ EFISZ saját piackutatások
✓ Nemzetközi együttműködések elindítása
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European Digital Finance Association (EDFA)
A European Digital Finance Association (EDFA) nonprofit szervezet 2020. február 11-én Brüsszelben 9 európai
fintech és elektronikus fizetéssel foglalkozó szakmai szervezet részvételével alakult meg. Az Elektronikus
Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (EFISZ) alapító tagként vett részt az EDFA létrehozásában. A nemzetközi
szervezet megalakulás óta további 4 tagállami szövetség csatlakozott a szervezethez (jelenleg 13 tagja van a
szervezetnek), az alapító okirat letétbe helyezése és közzététele 2020. május 26-án történt meg a Belga
Közlönyben.
Alapító tagok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fintech Belgium – Belgium
Czech Fintech Association – Csehország
Elektronikus Fizetési Szolgáltatók Szövetsége (EFISZ) – Magyarország
Italia Fintech – Olaszország
Foundation for Financial Innovation – Fintech Poland – Lengyelország
Fintech Camp-Romanian Fintech Association – Románia
Bulgarian Fintech Association – Bulgária
French Fintech Association -Franciaország
Spanish Fintech Association – Spanyolország
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✓ EDFA működési kereteinek kialakítása
✓ Európai Digitális Pénzügyi Stratégia kialakítása, konzultációs tevékenység
✓ EDFA munkacsoport ülések
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