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Fókuszban
 Azonnali fizetések hazai szükségessége, szabályozása és megvalósítása  Milyen  
fejlesztéseket kell a bankoknak elvégezniük és milyen (üzleti) lehetőségeket nyit meg számukra  
a rendszer?  Hogyan fog technológiailag megvalósulni a rendszer? Megoldások, módszerek,  
eszközök  Powering Economies – The UK Case Study  How PSPs can connect to the 
Central Infrastructure and implement instant payments within their infrastructure?  Az azonnali 
fizetés bevezetésének kihívásai a pénzforgalmi szolgáltatók szemszögéből  Az azonnali fizetési 
rendszer és a bankkártya elszámolás  Azonnali fizetések kapcsolata a fintech világgal  
 Hogyan készülnek rá a bankok és a gazdaság többi szereplője? Lehetőség és/vagy kényszer? 
 The European Instant Payment Scenario

Szakértőink között
 Bartha Lajos Magyar Nemzeti Bank  dr. Czímer József Capsys Informatikai Kft.  
 Frantisek Jungr VISA Europe  Barry Kislingbury ACI Worldwide Ltd.  Kiszely Róbert 
Capsys Informatikai Kft.  Kris Kubiena VocaLink Limited  Dr. Leo Lipis Lipis Advisors GmbH  
 Mezei László Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  Németh Monika FinTech Group Kft.  
 Nényei László SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.  Matthias Salmon  CDACH,  
Eastern & Southern Europe, NCR Corporation  Domenico Scaffidi  ACI Worldwide Ltd.  
 Szeles Zoltán  Capsys  Informatikai Kft.  Varga Lóránt  Magyar Nemzeti Bank
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900  Megnyitó & Elnöki felvezető 
gondolatok

920  Azonnali fizetés –  
a startpisztoly eldördül
 Az azonnali fizetési rendszer magyarországi szüksé-

gessége – Miért van rá szükség? Kinek előnyös az új 
rendszer? Hol jelent versenyelőnyt?

 Milyen lehetőségeket hoz létre az azonnali fizetési 
rendszer a pénzforgalmi szolgáltatások terén? Új 
piaci szereplők, új szolgáltatások

 Az MNB elvárásai a rendszerre épülő szolgáltatá-
sokkal kapcsolatban

 Szabályozási környezet, szabályrendszer
 Hogyan fog kinézni a központi infrastruktúra? A tech-

nikai megvalósítás részletei, ütemezése, a központi 
és a piaci szereplők szerepe

Előadó: Bartha lajos, pénzügyi 

infrastruktúrák igazgató, Magyar Nemzeti Bank 

1010 More than just Instant 
Payments made by Visa
 Global and European concepts for instant payments 

and fast funds
 Introduction of Visa Direct
 Fast fund use cases 
 Easy and fast deployment with Visa Developer Plat-

form

Presenter: frantisek Jungr, CEE Region Senior 

Business Development Manager, VISA Europe

1040 Kávészünet
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900  Introduction of the day 
 

920  Instant payment – the start 
gun was fired
 The instant payments system’s necessity in Hungary – 

Why is it necessary? To who is the new system advan-
tageous? Where does it mean competitive advantage? 

 What possibilities does the instant payment system 
create at circulation services? New market partici-
pants, new services

 The expectations of NBH regarding the new services 
built upon the system

 Regulation environment, rule system
 How will the central infrastructure look like? The 

technical execution’s details, schedule, role of cen-
tral and market participants

Presenter: lajos Bartha, Director, National Bank 

of Hungary

1010 More than just Instant 
Payments made by Visa
 Global and European concepts for instant payments 

and fast funds
 Introduction of Visa Direct
 Fast fund use cases 
 Easy and fast deployment with Visa Developer Plat-

form

Presenter: frantisek Jungr, CEE Region Senior 

Business Development Manager, VISA Europe

1040 Coffee break

A nAP elnöke / ChAirmAn of the dAy:  dr. Czímer József, Professional Consultant, Capsys Informatikai Kft.

AzonnAli fizetések fórumA instAnt PAyments forum

kártyapiac 2017 
A rendezvény fókusztémái 

 PSD2: jön és „mindent” meg fog változtatni… vagy nem is annyira mindent? Mit kell tudni a PSD2-ről  
és a várható hatásairól nemzetközi és hazai környezetben?  PSD2 „túldimenzionált” biztonsági kérdései – 

Hogyan valósítható meg az erős ügyfél authentikáció?  Hogyan érinti az MNB azonnali fizetést  
célzó projektje a magyarországi kártyapiacot?  A szabályozási változások mentén milyen informatikai 
fejlesztések szükségesek és milyen (üzleti) lehetőségek nyílnak a bankok számára?  Fintech pezsgés  

a pénzügyi szférában – Együtt vagy egymás ellen?  Hogyan hat a digitalizáció a bankkártya világra és 
hol tart?  Mobilfizetés idehaza: még mindig csak kezdődik, vagy ez már az érett szakasza?  

Innovációk, trendek, legújabb mobilfizetési alkalmazások  Fellendülőben a prepaid kártyák piaca!?  
 Hogyan befolyásolja a piacot a POS terminál tender, milyen hatással lehet rá?  E-kereskedelem  

fejlődése & Kereskedői és fogyasztói igények a kártyás fizetéssel kapcsolatban

digitAlizáció & Psd2  
kihívásAi és lehetőségei

BudAPest 
áPrilis 25-26.

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301
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um1100 Powering Economies –  
The UK Case Study
 What is “Instant Payments”?
 The Instant Payments Switch – a platform for innovation
 The UK Modernisation programme
 Overlay Innovation
 The Thailand Example

Presenter: kris kubiena, International Sales 

Director, VocaLink Limited

1140  How PSPs can connect  
to the Central Infrastructure and 
implement instant payments 
within their infrastructure?
 How are ‘instant payments’ different from other 

payment types?
 What does that mean for a PSP’s infrastructure?
 What processes need to change?
 How does the time limits affect existing applications?
 How can a PSP implement such a change efficiently?
 Case studies from clients who have already succeeded

Presenter: Barry kislingbury, Director Solution 

Consulting, Immediate Payments, 

ACI Worldwide Ltd.

1220 Az azonnali fizetés ringbe 
száll – az azonnali fizetés beveze-
tésének kihívásai a pénzforgalmi 
szolgáltatók szemszögéből
 Minimál megfelelés vs addicionális szolgáltatások
 Gateway vs. saját rendszer
 Számlavezető vs. előtét rendszer
 Azonnali fizetés vs. PSD2
 Azonnali fizetés vs. erős ügyfélhitelesítés
 Azonnali fizetés vs. likviditás kezelés
 Azonnali fizetés vs. Fraud & AML
 Azonnali fizetés vs. 5 másodperc
 Azonnali fizetés vs. Open API 
 Azonnali fizetés vs. banki architektúra

Előadó: kiszely róbert, Director of Professional 

Services, Capsys Informatikai Kft.

1300 Instant Payment –  
NCR solutions
 Pan-European Instant Payment Initiatives
 Instant Payment / PSD2 - why it is needed?
 Disruption of the Financial services 
 Why this regulation fundamentally shaking the current 

bank operation model?
 Next generation payment infrastructure

1100 Powering Economies –  
The UK Case Study
 What is “Instant Payments”?
 The Instant Payments Switch – a platform for innovation
 The UK Modernisation programme
 Overlay Innovation
 The Thailand Example

Presenter: kris kubiena, International Sales Director, 

VocaLink Limited

1140  How PSPs can connect  
to the Central Infrastructure and 
implement instant payments 
within their infrastructure?
 How are ‘instant payments’ different from other 

payment types?
 What does that mean for a PSP’s infrastructure?
 What processes need to change?
 How does the time limits affect existing applications?
 How can a PSP implement such a change efficiently?
 Case studies from clients who have already succeeded

Presenter: Barry kislingbury, Director Solution 

Consulting, Immediate Payments, 

ACI Worldwide Ltd.

1220 The instant payment gets into  
the ring – the challenges of instant  
payment initiation from the money  
circulation suppliers’ point of view
 Minimal adequacy vs. additional services
 Gateway vs. own system
 Account managing vs. connector system
 Instant payment vs. PSD2
 Instant payment vs. strong customer authentication
 Instant payment vs. liquidity management
 Instant payment vs. Fraud& AML
 Instant payment vs. 5 seconds
 Instant payment vs. Open API 
 Instant payment vs. bank infrastructure

Presenter: róbert kiszely, Director of Professional 

Services, Capsys Informatikai Kft.

1300 Instant Payment –  
NCR solutions
 Pan-European Instant Payment Initiatives
 Instant Payment / PSD2 - why it is needed?
 Disruption of the Financial services 
 Why this regulation fundamentally shaking the current 

bank operation model?
 Next generation payment infrastructure

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301



AzonnAli fizetések fórumA instAnt PAyments forum

 What are the most practical online tools for the ins-
tant payment to process the transaction in 0-24/7?

 What services are available on the market currently?
 How can NCR help and support to offer new services 

by the bank?
 What kind of (business) opportunities will be generated 

for banks?

Presenter: matthias salmon, Senior Payment 

Solutions Sales, Financial Services, DACH, 

Eastern & Southern Europe, NCR

1330 Ebédszünet

1430 Instant Payments Initiatives 
Beyond Europe
 Introduction to the Global Payment Systems Analysis 

(GPSA)
 Overview of instant payment initiatives
 Volume trends in real-time payments
 Participation and the role of regulation
 Settlement methods 
 System speed and availability
 Popular use cases

Előadó: dr. leo lipis, Managing Director, 

Lipis Advisors GmbH, Berlin

1500 The European Instant 
Payment scenario
RegulatoRy InteRventIon
 Regulation PSD2 – EBA (the association) 
 Unlock the Market
 Importance of Compliance
 PSD2: Technology enables innovation

Pan euRoPean SchemeS
 Fragmentation
 Lack of Interoperability 
 EBA SCTINST Pan European Solution
 Tips

Presenter: domenico scaffidi, Principal Solution 

Consultant Immediate Payments, 

ACI Worldwide Ltd.

1530 Kávészünet

1550 Több mint technológiai  
innováció. Összeérnek  
a szálak. Megindul a piaci  
átrendeződés?
 Mit tanulhatunk a nemzetközi példákból, hogyan fo-

gadták a fogyasztók, mit jelentett a piacnak  az azon-
nali fizetés bevezetése? 
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d  What are the most practical online tools for the ins-
tant payment to process the transaction in 0-24/7?

 What services are available on the market currently?
 How can NCR help and support to offer new services 

by the bank?
 What kind of (business) opportunities will be generated 

for banks?

Presenter: matthias salmon, Senior Payment 

Solutions Sales, Financial Services, DACH, Eastern & 

Southern Europe, NCR

1330 Lunch break

1430 Instant Payments Initiatives 
Beyond Europe
 Introduction to the Global Payment Systems Analysis 

(GPSA)
 Overview of instant payment initiatives
 Volume trends in real-time payments
 Participation and the role of regulation
 Settlement methods 
 System speed and availability
 Popular use cases

Presenter: dr. leo lipis, Managing Director, 

Lipis Advisors GmbH, Berlin

1500 The European Instant 
Payment scenario
RegulatoRy InteRventIon
 Regulation PSD2 – EBA (the association) 
 Unlock the Market
 Importance of Compliance
 PSD2: Technology enables innovation

Pan euRoPean SchemeS
 Fragmentation
 Lack of Interoperability 
 EBA SCTINST Pan European Solution
 Tips

Presenter: domenico scaffidi, Principal Solution 

Consultant Immediate Payments, 

ACI Worldwide Ltd.

1530 Coffee break

1550 More than a technological 
innovation! The strings finally 
reached each other. Has the 
market restructuring begun?
 What can we learn from international examples, how 

did the consumers receive, what did for the market 
the instant payment initiation mean?

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301
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 Átrendeződik a piac  PSD2 és azonnali fizetés után? 
Mi lesz a kártyás fizetéssel? Beszállnak az online 
áruházak is?

Előadó: németh monika, CEO, FinTech Group Kft.

1610 Hogyan készülnek a bankok 
az új rendszerre, és hogyan  
a gazdaság többi szereplője?  
Lehetőség és/vagy kényszer?
keRekaSztal-beSzélgetéS
 Milyen lehetőségeket nyit meg a bankok számára, 

miért jó az azonnali fizetések rendszere? Mire tudják 
hasznosítani? 

 Milyen nehézségekkel szembesülnek a felkészülés 
során? Házon belül, vagy partneri kapcsolatban vég-
zik a fejlesztéseket?

 Hogyan élik meg a kereskedők az új rendszer beve-
zetését és miként készülnek fel rá?

 Hogyan hasznosítható a fizetéseken túl a rendszer?
 Milyen hatása lesz a piaci versenyre és a piac szer-

kezetére? 
 Hogyan fogja megváltoztatni a magyar pénzügyi kultú-

rát, mennyire változtatja meg a vásárlási, felhasználási 
szokásokat? Hogyan viszonyulnak hozzá a fogyasztók?

Moderátor: Varga lóránt, főosztályvezető, Pénzügyi 

infrastruktúra és pénzforgalom fejlesztési főosztály, Pénz-

ügyi infrastruktúrák igazgatóság, Magyar Nemzeti Bank,

Beszélgetőpartnerek: mezei lászló, ügyvezető 

igazgató-helyettes, Fizetési Forgalom Szakterület, 

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. &

németh monika, CEO, FinTech Group Kft. &

nényei lászló, pénzügyi vezető, SPAR Magyarország 

Kereskedelmi Kft. & szeles zoltán, co-CEO, 

founder, and shareholder, CAPSYS Informatikai Kft.

1700 Záró gondolatok és  
a szakfórum vége

 Is the market after PSD and instant payment being 
restructured? What happens with card payment? Are 
the online web shops joining?

Presenter: monika németh, CEO, FinTech Group Kft.

1610 How do the banks and 
participants of the economy 
prepare for this?  
Possibility and/or pressure?
Round-talk SeSSIon
 What possibilities do open for the bank, why is the ins-

tant payments system good? What can it be used for? 
 What difficulties do they see during the preparations? 

Do they carry out the developments amongst 
themselves or within partner connections?

 How do the traders live the new system initiation and 
how do they prepare for it?

 What can it be used for beyond payment?
 What effect will it have on the market competition 

and on the market structure?
 How will it change the Hungarian financial culture, 

how much does it change the shopping and using 
habits? How do the consumers adjust themselves to 
that?

Moderator: lóránt Varga, Head of Department, 

Hungarian National Bank

Discussion Partners: lászló mezei, Deputy 

Executive Director Payment Services, Magyar 

Takarékszövetkezeti Bank Zrt. & monika németh, 

CEO, FinTech Group Kft. & László Nényei, Head of 

Treasury, SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. &

zoltán szeles, co-CEO, founder, and shareholder, 

CAPSYS Informatikai Kft.

1700 End of the Conference

Együttmu” ködo”  partNErEiNk our coopEratioN partNErs 

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301



részvételi díj 2017. február 24-ig kedvezmény 2017. február 25-től

AzonnAli fizetések fórumA
instAnt PAyments forum 149.000 20.000 169.000

áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CsOpORtOs kEDVEzMéNy
              két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        Amennyiben három fõ regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 
20% kedvezményt kap.                               4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334
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Fizetés, visszalépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen  
a rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén  
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző  
2 héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége, ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére, illetve honlapunkon (www.iir-hungary.hu) 
tájékozódhat. 

van még kérdése?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció Nagy Diána +36 70 619 0988
Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334
Szponzoráció Kádi-Mórocz Beatrix +36 70 408 2162
1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.
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