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1. Általános rendelkezések 
 
Jelen Szabályzat a lakossági forint és deviza bankszámlán, valamint a vállalati 
forint és deviza pénzforgalmi bankszámlán lebonyolított pénzforgalmi műveleteket 
szabályozza a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. 
törvény (a továbbiakban: „Pft.”) és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. 
(VIII. 6.) MNB rendelet (a továbbiakban: „MNB Rendelet”) rendelkezéseivel 
összhangban, figyelembe véve az Általános Üzletszabályzat rendelkezéseit is. A 
jelen szabályzatban foglaltak – eltérő megállapodás hiányában – a felekre nézve 
kötelezőek. 

I. Értelmező rendelkezések 
 

Jelen szabályzat alkalmazásában 
 
1. átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi 

szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett 
javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján 
történő átutalás, 

 
2. bankköltség: azon jutalékok, díjak, költségek, kamatok összessége, amelyet a 

Bank az általa üzletszerűen nyújtható szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy a 
megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan jogosult felszámítani. 
 

3. bankszámla: az Ügyfélnek a Banknál forintban vagy devizában vezetett, a 
mindenkori hatályos pénzforgalmi jogszabályok szerinti Fizetési számlája, amelyen 
pénzforgalmi műveletek bonyolíthatók le, és amelyre a Bank a napi záró egyenleg 
alapján kamatot fizet. A Bankszámla magában foglalja a lakossági és a 
pénzforgalmi bankszámlát. 

 
4. beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi 

szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett 
javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a 
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját 
pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik, 
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5. Európai Unió (EU) tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, 
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, 
Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, 
Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, 

  
6. EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai: Európai Unió tagállamai és 

Izland, Norvégia, Liechtenstein, 
 
7. egyedi azonosító: a fizetési számla, vagy fizetési számla hiányában a 

kedvezményezett egyértelmű azonosítása céljából a Bank által az ügyfél számára 
meghatározott betű-, számjegy- vagy jelkombináció, 

 
8. értéknap: az a nap, amelyet a Bank a fizetési számla javára vagy terhére 

elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz, 
 
9. fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját 

pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, 
valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés, 

 
10. fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás 

adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - 
valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a 
kedvezményezett közötti jogviszonytól, 

 
11. fizetési számla: fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a Bank egy vagy 

több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is, 
 
12. fizető fél: az a jogalany, 

a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást 
hagy jóvá, vagy 
b) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés 
alapján megterhelik, 
 

13. fogyasztó: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 
CXII. törvényben (a továbbiakban: Hpt.) meghatározott fogyasztó (magánszemély 
és mikro vállalkozás), 
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14. hirdetmény: A Bank fiókjában és a Bank honlapján közzétett, a Bank által 
kiadott hivatalos dokumentum, amely tartalmazza a számlavezetésre 
(pénzforgalomra, árfolyamokra, betétügyletekre és a Bank napi működésére pl. 
bankszünnapok, valutanapok változása) vonatkozó, illetve azzal összefüggő 
rendelkezéseket.  
 

15. hitelesítés: olyan eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a pénzforgalmi 
szolgáltató ellenőrizze a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatát, ideértve 
annak személyes biztonsági elemeit is,  

 
16. IBAN: nemzetközi bankazonosító szám, amely egyedien azonosítja a 

pénzügyi szolgáltatót, amely tartalmazza az Ügyfél teljes számlaszámát is 
 
17. jóváhagyás: az Ügyfél nyilatkozata, ráutaló magatartása, jogcselekménye, 

amellyel a számla terhére adott fizetési megbízások Bank által történő teljesítését 
engedélyezi. A Jóváhagyás a fizetési megbízás benyújtásának helyétől, illetve az 
egyes fizetési módoktól függően eltérő lehet. 
 

18. kedvezményezett: az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz 
jogosultja, akinek a javára a fizetési művelet összege érkezik, illetve aki a hatósági 
átutalási megbízást vagy átutalási végzést kezdeményezi. 

 
19. keretszerződés: a Bank és az ügyfél között létrejött olyan a pénzforgalmi 

szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely meghatározza a 
keretszerződésen alapuló fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési 
számla megnyitását is. A keretszerződést együttesen alkotja a Bank Általános 
Üzletszabályzata, Pénzforgalmi Szabályzata, Számlavezetési Szabályzatai, az 
egyedi szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzatai, és szerződései, továbbá ezek 
kapcsolódó dokumentumai, Kondíciós Listái és Hirdetményei, valamint a számla 
szerződés(ek). 
 

20. készpénz-helyettesítő fizetési eszköz: pl. csekk, bankkártya, elektronikus 
pénzeszköz, amelyek közül a Bank csak az elektronikus pénzeszközzel kapcsolatos 
szolgáltatásokat nyújtja. 
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21. Kondíciós Lista: tartalmazza – többek között – a vonatkozó feltételeket, 
díjakat, költségeket, azok összegét/mértékét megfizetésük esedékességét, a 
megfizetés módját és egyéb információkat. 

 
22. Megbízó: 

a) aki a fizetési számláról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy  
b) aki hatósági átutalási megbízást vagy átutalási végzést vagy beszedést 
kezdeményez, 

 
23. mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek - a keretszerződés 

megkötésének időpontjában - az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, 
és a szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy 
mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy az ennek megfelelő forintösszeg, 

 
24. munkanap: az a nap, amelyen a Bank fizetési művelet teljesítése céljából 

nyitva tart, 
 
25. munkanap záró időpontja: olyan, a pénzforgalmi szolgáltató által különböző 

ismérvek (így különösen: devizanem, benyújtás helye és módja, fizetési mód) 
alapján meghatározott azon időpont, ameddig az adott fizetési megbízást átveszi, 

 
26. pénz: bankjegy, érme, számlapénz, és elektronikus pénz, 
 
27. pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos 

rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása 
céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott, 

 
28. pénzforgalmi szolgáltatás: elsősorban a pénztári ki- és befizetések, 

számlavezetés, a fizetési megbízások és beszedések teljesítése, hatósági átutalások, 
belföldi és nemzetközi fizetési műveletek lebonyolítása, 

 
29. pénzforgalmi szolgáltató: az a hitelintézet – köztük a Bank –, elektronikus 

pénzt kibocsátó szakosított hitelintézet, Posta Elszámoló Központot működtető 
intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti Bank és kincstár, amely 
pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez, 
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30. referencia-árfolyam: a Bank által közzétett vagy a nyilvánosság számára 
hozzáférhető pénznemek közötti mindenkori átváltási árfolyam, 

 
31. referencia-kamatláb: bármilyen alkalmazandó kamat számításának alapjául 

szolgáló, a nyilvánosság számára hozzáférhető mindenkori kamatláb, 
32. sorbaállítás: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező 

fizetési megbízás fedezethiány miatt történő függőben tartása és várakozási sorba 
helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, 

 
33. SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, 

világszerte használt nemzetközi pénzügyi adatközlési rendszer 
 
34. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetővé teszi a 

neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a 
tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését – ideértve 
többek között – a Bank által üzemeltetett NetBank rendszert és a Bank honlapját, 

 
35. terhelési nap: az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél 

részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás 
szerinti összeggel csökkenti, 

 
36. ügyfél: a fizető fél és a kedvezményezett, 
 
37. vállalkozás: jogi formájától függetlenül az, aki rendszeres gazdasági 

tevékenységet folytat. 
 
38. VIBER: Valósidejű Bruttó Elszámolási Rendszer, a Magyar Nemzeti Bank 

által üzemeltetett belföldi forint elszámolási rendszer. 

II. KERETSZERZŐDÉS 

1. Szerződéskötést megelőző tájékoztatás 
 

A Bank tájékoztatási kötelezettségének a Keretszerződés átadásával tesz eleget.  
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A Bank adatai:  
 
Hivatalos elnevezése:   Bank of China (Hungária) Hitelintézet 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
A Bank rövidített elnevezése:  Bank of China (Hungária) Zrt. 
 
Cégjegyzékszáma:    01-10-044821  
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete  
által kiadott tevékenységi engedély száma:   I-37/2003 
 
Székhelye, levelezési címe    1054. Budapest, Szabadság tér 7. 
Egyéb elérhetőségei:   email:  bocbp@pronet.hu 

banking@bocbp.t-online.hu 
NetBank-kal kapcsolatos kérdések:    service_hu@bank-of-china.com 
 
Telefon (központ):      1-354-3240 
Árfolyam-közlés:      1-354 3252 
Bankfiók:       1-302 9006 
 
Fax:         1-302 9007, 1-302 9009 
 
SWIFT kód:       BKCHHUHB 

 
A Bankkal megkötött szerződés fennállása alatt az Ügyfél kérésére a Bank a 
vonatkozó szerződési feltételeket papíron vagy más tartós adathordozón bármikor 
az Ügyfél rendelkezésére bocsátja.  

2. Szerződés formai és tartalmi követelményei 
 
A Bank Keretszerződést köt az Ügyféllel. Az Ügyfél a Keretszerződés 
rendelkezéseit a számlaszerződés aláírásával fogadja el, a Bank az Ügyfél kérésére 
a számlaszerződés részeként adja át az Ügyfél részére. A Bank a Keretszerződés 
részét képező szabályzatokat, Kondíciós Listá(ka)t, valamint Hirdetményeket 
kifüggeszti a Bank fiókjában, továbbá elérhetővé teszi a Bank internetes oldalán. 
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3. Szerződés módosítása és megszüntetése 
 

A Keretszerződés módosítását a Bank kizárólag a jogszabályban meghatározott 
módon kezdeményezheti a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább két 
hónappal. Ez a határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak 
megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján. 
 
A Keretszerződés módosításának kezdeményezése esetén a Bank köteles az 
Ügyfelet tájékoztatni arról, hogy a módosítást az Ügyfél részéről akkor lehet 
elfogadottnak tekinteni, ha annak hatálybalépése előtt a Bankot nem tájékoztatta 
arról, hogy a módosítást nem fogadja el és emiatt a Keretszerződést felmondja. A 
tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a módosítás hatálybalépése előtti napig az Ügyfél 
jogosult a keretszerződés azonnali, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség 
nélküli felmondására, azonban köteles a Bankkal szemben a Keretszerződés alapján 
fennálló tartozását a Banknak megtéríteni. 
 
Ügyfél elfogadja, hogy a kamatláb vagy átváltási árfolyam módosítására a fenti 
értesítés nélkül és azonnal is sor kerülhet, ha a változások a meghatározott 
referencia-kamatlábon vagy referencia-árfolyamon alapulnak. 
 
A Bank a kamatláb változásáról az Ügyfelet a változást követő munkanapon 
tájékoztatja Hirdetmény útján. A kamat vagy árfolyam Ügyfél számára előnyös 
változása esetén a Bankot tájékoztatási kötelezettség nem terheli. 
 
Az Ügyfél a Keretszerződést bármikor, azonnali hatállyal felmondhatja – 
figyelemmel az Általános Üzletszabályzat rendelkezéseire is. Ha a Keretszerződés 
határozatlan idejű vagy egy évet meghaladó időtartamra szól, a Keretszerződést az 
Ügyfél az első év elteltével díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül 
felmondhatja, kivéve, ha érvényes hatósági átutalás vagy beszedés van folyamatban 
ellene. Ezen kívül azonban az Ügyfél felmondása esetén a Bank az Ügyféltől 
ellenértékre jogosult, amelynek mértékét a Kondíciós Lista tartalmazza. 
 
A határozatlan idejű Keretszerződést a Bank 2 hónapos felmondási idővel 
felmondhatja. A Bank a Keretszerződés azonnali hatállyal is felmondhatja, ha az 
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Ügyfél a Keretszerződésben foglalt kötelezettségét súlyosan vagy ismételten 
megszegte. 
 
A Keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a felek kötelesek egymással 
elszámolni. A Keretszerződés felmondása, megszűnése esetén a Bank kizárólag a 
Keretszerződésnek megfelelően, ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos 
ellenértékére jogosult. Az elszámolás a felmondással egyidejűleg, vagy ha a felek a 
Keretszerződésben felmondási időt kötöttek ki, a felmondási idő utolsó napjáig 
történik. 

III. FIZETÉSI SZÁMLA MEGNYITÁSA, FIZETÉSI SZÁMLA FELETTI 
RENDELKEZÉS 

1. Fizetési számla megnyitása 
 

Pénzforgalmi számlát a Bank akkor nyithat, ha 
 

a) jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság 
létrejöttéhez szükséges nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már 
bejegyzett vállalkozás a nyilvántartást vezető szervezettől származó, harminc 
napnál nem régebbi okirattal igazolta, hogy a nyilvántartásban szerepel, valamint 
adószámát és statisztikai számjelét közölte, 

b) a nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és a jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaság létesítő okiratát (társasági szerződését) egy 
másolati példányban átadta, valamint - ha cégbejegyzésre kötelezett és a 
pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem 
benyújtásának - csatolta a cégbejegyzési kérelem benyújtása során a cégbíróságtól 
kapott elektronikus tanúsítványt vagy annak hiteles papír alapú másolatát, 

c) az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, vagy 
egyéni vállalkozó az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál történt 
nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta, egyéni vállalkozó 
az egyéni vállalkozói, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más 
igazolvány másolatát csatolta. 
 
A pénzforgalmi számla megnyitásától függetlenül a 

a) gazdasági társaság és szövetkezet részére megnyitott pénzforgalmi számla 
terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára fizetési megbízást teljesíteni 
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mindaddig nem lehet, amíg a számlatulajdonos nem igazolta, hogy nyilvántartásba 
történő bejegyzése iránti kérelmét benyújtotta, valamint adószámát és statisztikai 
számjelét nem közölte, 

b) nyilvántartásba vétellel létrejövő egyéb jogi személyek részére megnyitott 
pénzforgalmi számla terhére, illetve - az alapítói vagyon kivételével - javára 
fizetési megbízást teljesíteni kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének 
igazolását követően lehet. 

 
A pénzforgalmi számlát a Bank azonnali hatállyal megszünteti, ha a számla 
megnyitását követő kilencven napon belül a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett 
szervezet a nyilvántartást vezető szervezettől származó, harminc napnál nem 
régebbi okirattal nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel. 
 
Fizetési számlát a Bank akkor nyithat, ha pénzforgalmi számla nyitására nem 
kötelezett Ügyfél (ide nem értve a magánszemély vállalkozási tevékenységhez nem 
kapcsolódó számláját) - a jogi formájára vonatkozó előírások szerint - 
nyilvántartásba vételére vonatkozó okmányokat, iratokat bemutatta. 
 
Magánszemély vállalkozási tevékenységhez nem kapcsolódó fizetési számlát a 
lakossági bankszámla szabályzatban foglalt feltételek szerint nyithat.  

2. Fizetési számla feletti rendelkezés 
 

A fizetési számla felett természetes személy számlatulajdonos a fizetési 
számlaszerződésben meghatározott módon, önállóan vagy más személlyel 
együttesen vagy külön-külön rendelkezhet. 
 
Jogi személy és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a 
pénzforgalmi számla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg 
bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített nevének (cégnevének) betű szerinti 
használata, valamint a számlatulajdonos által a pénzforgalmi számla feletti 
rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges. Egyéb 
szervezet a létesítő okiratában, ennek hiányában a fizetési számlaszerződésben 
meghatározott módon rendelkezhet fizetési számlája felett. 
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A számlatulajdonos vagy a képviseletében eljárni jogosult személy által 
feljogosított rendelkezésre jogosult rendelkezési joga bármikor visszavonható vagy 
- a fizetési számlaszerződésben meghatározott esetben és módon - korlátozható. 
 
A Bank a tőle elvárható gondossággal köteles biztosítani, hogy a rendelkezési 
jogosultságot csak a számlatulajdonos és az általa feljogosított gyakorolhassa. 

 
A rendelkezési jog gyakorlása során a Bank a tőle elvárható gondossággal köteles 
ellenőrizni, hogy a megbízáson feltüntetett aláírás [ideértve a NetBank 
használatához szükséges személyazonosító kódokat] megegyezik-e a rendelkezésre 
jogosult Banknál bejelentett aláírásával [személyazonosító kódjával]. 
 
A számlatulajdonos a szervezet képviseletére jogosultként meghatározott személy 
(vezető) - a Bank által rendszeresített módon - írásban jelenti be (bejelentés) a 
fizetési számla felett rendelkezni jogosultat. A Bank nem vizsgálja, hogy a 
számlatulajdonos, illetve a vezető által a fizetési számla feletti rendelkezésre 
bejelentett személy az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel-e. A 
vezető bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben 
gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését), valamint aláírását hitelt érdemlő 
módon (pl. illetékes cégbíróság által érkeztetett bejegyzési vagy változásbejegyzési 
kérelemmel és aláírási címpéldánnyal) igazolja. A Bank nem felel a 
változásbejegyzési kérelem utóbb történő elutasítása esetén a számlatulajdonosnál 
bekövetkező károkért.  
 
Ha a vezető megbízatása megszűnik, az általa bejelentett aláírók rendelkezési joga 
mindaddig érvényes, amíg az új vagy más vezető másként nem rendelkezik. Ha a 
számlatulajdonos szervezetnek több, önálló képviseleti joggal rendelkező vezetője 
van, bármelyik vezető bejelentése érvényes. Ha a számlatulajdonos szervezet 
létesítő okirata alapján a vezetők közül egy vagy több személy kizárólagosan 
jogosult a bejelentésre, akkor az általuk tett bejelentés az érvényes. Több 
egymásnak ellentmondó bejelentés közül a legutolsó bejelentés az érvényes. 
Együttes képviseleti jog esetében a jogosultak a bejelentést csak együttesen tehetik 
meg. Ha vitatott a bejelentő jogosultsága a szervezet képviseletére, a Bank a 
bejelentés szempontjából a szervezet képviseletére jogosultnak tekinti a bejelentőt 
mindaddig, amíg a vonatkozó jogszabályok szerint a szervezet képviseletére 
jogosult. 
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A számlatulajdonos a fizetési számlája felett szabadon rendelkezik, azzal a 
kivétellel, hogy a meghatározott célból elkülönített, a számlatulajdonos szabad 
rendelkezése alól kikerült pénzeszközök az elkülönítés tartama alatt csak a 
meghatározott célra használhatók fel. 

IV. KERETSZERZŐDÉSEN ALAPULÓ FIZETÉSI MEGBÍZÁS 

1. Előzetes tájékoztatás az Ügyfél, mint fizető fél részére 
 
A Bank az Ügyfél Keretszerződésen alapuló fizetési megbízásra irányuló 
jognyilatkozatát megelőzően a következő adatokról köteles az Ügyfelet tájékoztatni: 

a) a szolgáltatás teljesítésének időtartamáról, azaz arról, hogy a Bank az Ügyfél 
megbízásának kézhezvételétől számítva mennyi idő alatt végzi el a rá háruló, 
teljesítéshez szükséges feladatokat, és 

b) tételesen a Bank részére fizetendő valamennyi díjról, költségről vagy fizetési 
kötelezettségről. 
 
A Bank nem köteles a fenti tájékoztatást megadni, ha 

a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye nem EGT-állam 
területén található, vagy a fizetési művelet teljesítése nem EGT-állam 
pénznemében történik, és 

b) az adatok nem állnak a Bank rendelkezésére. 

2. Utólagos tájékoztatás az Ügyfél, mint fizető fél részére 
 

A Bank a Keretszerződésen alapuló fizetési megbízás alapján az Ügyfél 
számlájának megterhelését követően, a következő adatokról köteles az Ügyfelet 
haladéktalanul tájékoztatni: 

a) a fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozásról, és szükség esetén 
(pl. hatósági átutalásnál) a kedvezményezett adatairól, 

b) a fizetési művelet fizetési megbízásban meghatározott devizanemben számított 
összegéről,  

c) tételesen az Ügyfél által a Bank részére fizetendő valamennyi díjról, költségről 
vagy egyéb fizetési kötelezettségről, 
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d) a Bank által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási 

árfolyamról és az átváltást megelőző összegről, valamint 
e) a fizetési megbízás átvételének napjáról és / vagy a terhelés értéknapjáról. 

3. Az Ügyfél, mint kedvezményezett tájékoztatása 
 

Amennyiben az Ügyfél a fizetési művelet kedvezményezettje, úgy a Bank a 
következő adatokról köteles az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni: 

a) a fizetési művelet és a fizető fél Ügyfél általi beazonosíthatóságát lehetővé 
tevő hivatkozásról, valamint a fizetési művelettel továbbított egyéb információkról, 

b) a fizetési műveletnek az Ügyfél fizetési számláján jóváírt devizanemben 
meghatározott összegéről, 

c) tételesen az Ügyfél által a Bank részére fizetendő valamennyi díjról, költségről 
vagy egyéb fizetési kötelezettségről, 

d) a Bank által, a fizetési művelet teljesítése során alkalmazott átváltási 
árfolyamról és az átváltást megelőző összegről, valamint 

e) a fizetési számlán történő jóváírás értéknapjáról. 
 
A Keretszerződésben a Bank és az Ügyfél megállapodhatnak arról, hogy a 
haladéktalan tájékoztatástól eltérően a meghatározott tájékoztatást a Bank az 
Ügyfél, mint fizető fél részére legalább havonta egy alkalommal átadja vagy 
rendelkezésre bocsátja, oly módon is, hogy a fizető fél az adatokat az adatok 
céljának megfelelő ideig tartósan tárolhassa, és a tárolt adatokat változatlan 
formában és tartalommal megjeleníthesse. A felek között megkötött Keretszerződés 
tartalmazza a konkrét megállapodást. 
 
Ha az Ügyfél fogyasztó, kérelmére a Bank havonta legalább egy alkalommal 
papíron díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen átadja a fent 
meghatározott adatokat. 
 
A Bank bármikor köteles az Ügyfél részére lehetővé tenni a készpénz-helyettesítő 
fizetési eszközön tárolt vagy rendelkezésre bocsátott pénzösszeg nagyságának 
ellenőrzését. 
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V. FIZETÉSI MŰVELETEK JÓVÁHAGYÁSA 
 

1. Fizetési művelet teljesítésére - a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján 
végzett átutalás kivételével - akkor kerülhet sor, ha azt az Ügyfél előzetesen 
jóváhagyta.  

 
2. Fizetési művelet teljesítésének jóváhagyására vagy több fizetési művelet 
teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyására csak a Keretszerződésben 
meghatározott módon kerülhet sor. Az Ügyfél a jóváhagyást a 4. pontban 
meghatározott időpontig visszavonhatja. Több fizetési művelet teljesítésére 
vonatkozó együttes jóváhagyás visszavonása esetén a kapcsolódó fizetési 
műveletek sem minősülnek jóváhagyottnak. 

 
3. A fenti 1. és 2. pontban meghatározott jóváhagyás hiányában a fizetési művelet 
jóvá nem hagyottnak minősül. 
 
4. Az Ügyfél a fizetési megbízást a Bank által történt teljesítést követően nem 
vonhatja vissza.  
A terhelési naphoz kötött fizetési megbízás esetén az Ügyfél a fizetési megbízást a 
felek által megállapított terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja vissza. 
 
5. A kedvezményezett által kezdeményezett fizetési művelet esetén a fizetési 
megbízás visszavonásához a kedvezményezett hozzájárulása szükséges. 

 
6. A Megbízások teljesítésének sorrendje: a Bank által történt téves 
jóváírás/terhelés helyesbítése, jogszabályi előíráson alapuló terhelések, a Bank 
részére biztosított beszedési megbízások, az Ügyfél jóváhagyásán alapuló 
beszedések, majd először az Ügyfél sürgős, végül normál idejű megbízásai. 

VI. FIZETÉSI MŰVELETEK HELYESBÍTÉSE, A FELELŐSSÉGI ÉS 
KÁRVISELÉSI SZABÁLYOK 
 
1. Az Ügyfél a fizetési megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb 
a fizetési művelet teljesítését követő tizenharmadik hónapnak a fizetési számla 
megterhelésének napjával megegyező napjáig kezdeményezheti a jóvá nem hagyott 
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vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését. Ha a lejárat 
hónapjában nincs a terhelés napjának megfelelő naptári nap, akkor a határidő 
lejárta a hónap utolsó napja. 
 
A fent említett határidő nem vonatkozik arra az esetre, ha a Bank a fizetési 
megbízást követően előírt utólagos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. 
A Bank a helyesbítésre vonatkozó kérelem megvizsgálását követően haladéktalanul 
köteles a helyesbítés iránti kérelemnek eleget tenni, amennyiben azt 
megalapozottnak találta. A helyesbítésre vonatkozó kérelem elutasítása esetén a 
Bank egyidejűleg tájékoztatja az Ügyfelet a jogvita peren kívüli elintézésére 
rendelkezésre álló fórumokról. 
 
2. A jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén a Bank haladéktalanul 
köteles 

a) megtéríteni az Ügyfél részére a fizetési művelet összegét, 
b) a fizetési számla tekintetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítani, és 
c) megtéríteni az Ügyfél kárát, ide nem értve az elmaradt hasznát. 
 

3. A Bank által forgalmazott készpénz-helyettesítő fizetési eszközök használatával, 
az azokkal összefüggő részletes és speciális felelősségi szabályokat a NetBankra 
vonatkozó szabályzat tartalmazza. A Bank viseli a kárt az olyan jóvá nem hagyott 
fizetési műveletek vonatkozásában, amelyek az Ügyfél birtokából kikerült 
készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel történtek, vagy a készpénz-helyettesítő 
fizetési eszköz jogosulatlan használatából erednek azok elvesztésének bejelentését 
követően.  
A Bank mentesül a fenti felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a jóvá nem hagyott 
fizetési művelettel összefüggésben keletkezett kárt az Ügyfél csalárd módon eljárva 
okozta, vagy a kárt a Keretszerződésben meghatározott kötelezettségeinek 
szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegésével okozta. 
 
4. Ha a fizetési művelet teljesítése egyedi azonosító használatával történik, a 
fizetési művelet az egyedi azonosító (IBAN vagy egyéb a rendszer által 
automatikusan képzett hivatkozási szám) által megjelölt kedvezményezett 
vonatkozásában teljesítettnek minősül. Ha az Ügyfél egyéb, a fizetési műveletet 
érintő további adatot ad meg, a Bank a fizetési műveletnek az egyedi azonosító 
által megjelölt teljesítéséért felel. 
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A fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért hibás egyedi 
azonosító használata esetén – ide nem értve azt az esetet, ha a hatósági átutalás és 
az átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése egyedi azonosító 
használatával történik – a Bankot nem terheli felelősség. 
 
5. Ha a fizetési műveletet az Ügyfél kezdeményezte, a fizetési művelet hibás 
teljesítéséért a Bank felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési művelet összege a 
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett. Ha a fizetési művelet 
összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett, a fizetési 
művelet hibás teljesítéséért a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felel. 
 
6. A Bank az előző pontban meghatározott felelősségének fennállása esetén 
haladéktalanul köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési művelet 
összegét az Ügyfél részére visszatéríteni, és a fizetési számlát olyan állapotba hozni, 
mintha a hibásan teljesített fizetési műveletre nem került volna sor. 
 
7. A Bank az Ügyfél kérésére - a fizetési művelet nem teljesítéséért vagy hibás 
teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül - a nem teljesített vagy hibásan 
teljesített fizetési művelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben 
általában elvárható magatartást tanúsít. A nyomon követés eredményéről a Bank az 
Ügyfelet tájékoztatja. 
 
8. A Bank felel az általa nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési műveletért 
felszámított díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség megtérítéséért, és a 
kamatbevétel elmaradásáért. 
 
A Bank mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségének 
teljesítését tevékenysége körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior), vagy 
jogszabályban, vagy közösségi jogi aktusban előírt rendelkezések zárták ki. 
 
9. A Keretszerződés aláírásával az Ügyfél jóváhagyását és beleegyezését adja, 
hogy a számláján a Bank hibájából tévesen könyvelt tételeket - az Ügyfél további 
beleegyezése nélkül - a Bank módosítsa, illetve javítsa. 
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VII. A FIZETÉSI MŰVELET LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYAI 

1. A fizetési megbízás beérkezése, átvétele, befogadása 
 

1.1. A megbízásokat az Ügyfél olyan időpontokban tartozik a Banknak átadni, 
hogy a teljesítéshez szükséges idő a Bank rendelkezésére álljon. A Bankhoz 
eljuttatott bármilyen megbízás, értesítés vagy egyéb dokumentum beérkezésének 
tényét és beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) a Bank érkeztető 
rendszere által a dokumentumra nyomtatott adatok igazolják. Az elektronikus úton 
továbbított megbízások tekintetében erre irányuló szerződés esetén a beérkezés 
időpontja a Bank számítógépes rendszere által észlelt és rögzített számítógépes 
érkezési időként szereplő időpont. 
 
Abban az esetben, ha az Ügyfél a megbízásnak egy meghatározott jövőbeli 
időpontban való teljesítését kéri vagy az általános gyakorlattól eltérő teljesítést 
kíván, a megbízáson erre a Bank figyelmét fel kell hívnia. Az ebből adódó 
esetlegesen felmerülő többletköltséget, vagy a jelzés elmulasztásából eredő kárt az 
Ügyfél viseli. 
 
1.2. A Bank munkanapokon a Kondíciós Listában szereplő időpontokig veszi át a 
különböző jellegű fizetési megbízásokat („cut off time” - végső benyújtási határidő) 
azzal, hogy az átvett és befogadott fizetési megbízások teljesítéséből rá háruló 
feladatokat a Kondíciós Listában szereplő határidőn belül teljesíti. 
 
A végső benyújtási határidő és a záró időpont között átvett további fizetési 
megbízások, valamint a nem munkanapon beérkezett fizetési megbízások 
teljesítéséből a Bankra háruló feladatokat - ha az Ügyfél későbbi határidőt nem 
jelöl meg vagy az MNB Rendelet eltérően nem rendelkezik - a Bank a következő 
munkanapon teljesíti. 
 
A Bank fenntartja a jogot, hogy a „végső benyújtási határidők”-et egyoldalúan 
módosítsa. 
1.3. A Bank és vállalati Ügyfelének megállapodása esetén egy adott napon több 
fizetési megbízás is benyújtható egy felhatalmazott személy elektronikus 
azonosítójának használatával. 
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1.4. A Bank a fizetési számla megterhelésére vonatkozó megbízásokat – törvény 
vagy az Ügyfél eltérő rendelkezésének hiányában – az átvétel sorrendjében teljesíti. 
Az átvétel sorrendjére a Bank nyilvántartása az irányadó. 
 
1.5. A Bank a megbízást az Ügyfél azonosítása után az alábbi feltételek mellett 
fogadja be: 

 
a) Átutalásoknál: 
- kimenő átutalás esetén a megbízás alakiságának, valamint a fedezet 

rendelkezésre állásának ellenőrzését követően, 
- beérkező átutalás esetén a megadott adatok ellenőrzése után. 
 
b) Beszedéseknél: 
- ha a Bank Ügyfele a kedvezményezett, akkor a Bank a beszedés teljesítéséhez 

szükséges dokumentumokat ellenőrzi és rendben létük esetén átveszi, 
 - ha a Bank Ügyfele a kötelezett, akkor a beszedés teljesítéséhez szükséges 
dokumentumokat ellenőrzi és rendben létük esetén átveszi azokat.  

  
c) Készpénzfizetésnél: 
- pénztári befizetésnél: ha a Bank a teljesítéshez szükséges valamennyi adat 

birtokában az Ügyféltől a készpénzt átvette, 
- pénztári kifizetésnél: ha a Bank a kifizetéshez szükséges valamennyi adatot 

átvette, és a fizetési megbízás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 

2. A fizetési megbízás visszautasítása az Ügyfél felé 
 
2.1. A Bank nem fogad el fizetési megbízást nála számlával nem rendelkező 
természetes vagy jogi személytől. 
 

Amennyiben a Bank olyan (elsősorban Kínából és exporthoz kapcsolódó) 
fizetési megbízást kap, amelynek kedvezményezettje nem rendelkezik a 
Banknál számlával, a Bank a költségei levonása után és a megfelelő 
tájékoztatással MT103-as SWIFT üzenet útján a tételt átutalja a 
kedvezményezettnek.  
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Ugyanakkor a Bank fenntartja a jogot, hogy egyedi elbírálás alapján – jutalék 
felszámítása mellett – visszautalja a tételt a küldő pénzforgalmi 
szolgáltatónak ”The beneficiary is not the customer of our Bank” megjegyzéssel. 

 
2.2. Ha a fizetési megbízás a jogszabályokban és a Keretszerződésben előírt 
követelményeknek nem felel meg, a Bank (aláírása és pecsétje nélküli) papír alapú 
fizetési megbízást visszaadja az Ügyfél részére. Amennyiben a Bank pecsétjével és 
aláírásával ellátott fizetési megbízásról van szó, a Bank azt az Ügyfél tájékoztatása 
mellett megsemmisíti. NetBankos megbízás esetén a rendszer a hiányos 
megbízásokat nem fogadja be. 
 
2.3. A Bank a Keretszerződésben vagy az Ügyféllel kötött más megállapodásban 
foglalt feltételeknek meg nem felelő módon kiállított és benyújtott fizetési 
megbízást visszautasíthatja.  
 
Ugyanakkor a nem megfelelő adattartalommal kiállított fizetési megbízást a Bank a 
fizetési megbízást benyújtó Ügyfele számára teljesítheti, ha a fizetési megbízás 
kiállítására (adattartalmára) vonatkozó szabályoknak való megfelelést a Bank a 
fizetési megbízás visszautasítása nélkül is biztosítani tudja. 
 
A Bank az Ügyfél által kezdeményezett, de a fizetési számlán pénzügyi fedezet 
hiánya miatt nem teljesíthető fizetési megbízást visszautasítja és a vonatkozó 
megbízást megsemmisíti, vagy visszajuttatja a megbízó részére. 
 
Ha a Bank a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, - törvény eltérő 
rendelkezése hiányában - értesíti az Ügyfelet a visszautasítás tényéről, továbbá - 
jogszabály tiltó rendelkezése hiányában - a visszautasítás okáról és a 
visszautasításra okot adó tényszerű hibák helyesbítéséhez szükséges eljárásról.  
 
A Bank az előző bekezdésben említett értesítési kötelezettségének a fizetési 
megbízás benyújtásakor tesz eleget.  

3. A hatósági átutalás, átutalási végzés valamint felhatalmazó levélen alapuló 
beszedési megbízás sorbaállítása, részteljesítése 
 
3.1. A fedezethiány miatt nem teljesíthető, törvény vagy az Ügyféllel történt 
megállapodás alapján vissza nem utasított átutalási és beszedési megbízást a Bank - 
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törvény vagy az MNB Rendelet eltérő rendelkezése hiányában - legfeljebb 
harmincöt nap időtartamra sorbaállítja. A sorbaállítás határideje a fizetési megbízás 
átvételét követő munkanapon kezdődik. 
 
3.2. A pénzforgalmi szolgáltató törvény előírása alapján a fedezethiányos fizetési 
megbízásra a rendelkezésre álló fedezet erejéig részfizetést teljesít. 
3.3. Az Ügyfél és a Bank eltérő tartalmú megállapodásának hiányában a fizetési 
számla terhére hatósági átutalást és átutalási végzés alapján történő átutalást a Bank 
a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret terhére is teljesíti.  
3.4. Nem-(vagy részteljesítés) teljesítés esetén a Bank az azonnali beszedési 
megbízás eredeti példányát és annak eredeti mellékelt okmányait lejáratkor 
visszaküldi. 

4. A fizetési megbízás teljesítésének feltételei és határideje  
 
A fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénzösszeggel az Ügyfél 
fizetési számláját jóváírják vagy megterhelik.  
 
4.1. Ha az Ügyfél a fizető fél, akkor: 
 
4.1.1. Forintban, GIRO-n keresztül teljesített fizetési megbízások esetén nem 
kötelező az IBAN szám használata. 
 
4.1.2. Az EGT-n belüli, SWIFT rendszeren keresztül teljesített fizetési megbízások 
teljesítésénél minden esetben alkalmazandó a fizetési számla nemzetközi 
azonosítására szolgáló IBAN szám. 
 
A fizetési megbízások teljesítési határidejét a Bank az MNB Rendeletnek és a 
nemzetközi gyakorlatnak megfelelően határozza meg a Kondíciós Listában. 
 
4.2. Ha az Ügyfél a kedvezményezett, akkor: 
 
4.2.1. A Bank a forintban érkező tételeket automatikusan jóváírja, egyéb devizában 
érkező tételek esetében a beérkezett átutalás összegét – amennyiben a Bank 
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójától érkezik – legkésőbb az azt követő 
munkanapon bocsátja az Ügyfél rendelkezésére. 



 

- 22 / 28 - 

Abban az esetben, ha a beérkező fizetési megbízás nem számlavezető banktól 
érkezik, a jóváírást a Bank akkor teljesíti, amikor értesül arról, hogy az átutalás 
fedezetét rendelkezésre bocsátották. 
 
4.2.2. Ha a beérkező fizetési megbízás teljesítése során különböző pénznemek 
közötti átváltást (konverziót) kell végrehajtani, a jóváírás a Bank által alkalmazott 
árfolyamon és értéknapon történik. 

5. A fedezetigazolás 
 
Fedezetigazolást az Ügyfél megbízásából a Bank állít ki. A fedezetigazolás 
tartalmazza az Ügyfél szabad rendelkezése alól kikerült, fedezetként elkülönített 
összeget, az elkülönítés célját, a kedvezményezett megjelölését, a fedezet 
elkülönítésének időtartamát és felhasználásának módját. 
 
A fedezetigazolásban megjelölt összeget a Bank elkülönítetten kezeli óvadéki 
számlán. 
 
A felek a fedezetigazoláshoz kapcsolódóan a fizetési módban is megállapodnak. 

6. A pénzforgalmi nyomtatványok, fizetési megbízás 
 

Az Ügyfél a fizetési megbízást az Általános Üzletszabályzatban meghatározott 
módon a Bank által alkalmazott nyomtatványon vagy elektronikus úton köteles 
benyújtani. 

VIII. AZ EGYES FIZETÉSI MÓDOK RÉSZLETES SZABÁLYAI 
 

A fizetési műveletek lebonyolítására alkalmazható fizetési módokon belüli 
altípusok: 

a) fizetési számlák közötti fizetési módok: 
aa) a számlák közötti átvezetés és az átutalás, 
ab) a beszedés, 
ac) az okmányos meghitelezés (akkreditív); 
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b) fizetési számlához kötődő készpénzfizetési módok különösen: 

ba) a készpénzfizetésre szóló csekk beváltása, 
bb) a készpénzbefizetés fizetési számlára, 
bc) a készpénzkifizetés fizetési számláról; 

 
A fizetési számlák közötti fizetési módok itt meghatározott szabályai irányadóak 
akkor is, ha a Bank a fizetési műveletet az Ügyfél részére biztosított hitelkeret 
terhére teljesíti. 

1. Számlák közötti átvezetés és átutalások 

1.1. Átvezetés 
Az Ügyfél a Banknál vezetett számlák között deviza konverzióval vagy nélkül 
átvezetési megbízást adhat, amelyet a Bank a Kondíciós Listában foglaltak szerint 
teljesít. 

1.2. Eseti átutalás 
Az átutalásra szóló fizetési megbízással (átutalási megbízás) az Ügyfél megbízza a 
Bankot, hogy fizetési számlája terhére meghatározott összeget utaljon át a 
kedvezményezett fizetési számlája javára. 
 
Az átutalási megbízást az Ügyfél a Bankhoz nyújtja be. A Bankkal történt 
megállapodás alapján az átutalási megbízás terhelési nap feltüntetésével is 
benyújtható. Ha a terhelési napként meghatározott nap nem munkanapra esik vagy 
az adott hónapban nincs olyan nap, akkor az azt követő munkanapot kell terhelési 
napnak tekinteni. 
 
A fizetési megbízás teljesítésének előfeltétele, hogy a számlatulajdonos a számláján 
elegendő fedezettel rendelkezzen. Amennyiben az átutalási megbízás és 
költségeinek fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre, a megbízás nem 
teljesül, mivel a Bank részteljesítést nem végez. 
 
A benyújtott megbízásokon feltüntetett aláírások helyességének ellenőrzését két 
ügyintéző „Aláírás rendben” bélyegzővel és kézjegyével igazolja. A hibásan vagy 
hiányosan kitöltött megbízást vissza kell juttatni a benyújtónak. 
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A telefaxon érkezett megbízás elfogadásának feltétele, hogy az ügyfél a 
bankszámlaszerződés kiegészítését képező szerződést is megkösse, amely a faxon 
történő továbbításra vonatkozik és tartalmazza az azonosításnál elengedhetetlen 
kódszót. Az ügyintéző minden esetben meggyőződik a megbízás hitelességéről, 
valamint a jelszó helyességéről, és a megbízást ellátja „Code in Order” pecséttel. 
 
Az ügyintéző az adatokat a megbízáson még az ügyféllel történt telefoni egyeztetés 
mellett sem javíthatja. Ennek elkerülése érdekében az olvashatatlan megbízást a 
befogadás után haladéktalanul érvényteleníteni kell. 
 
Az aláírás hitelességét érintő bizonytalanság esetén a pénzforgalmi megbízást 
teljesítés nélkül vissza kell adni és/vagy küldeni a benyújtónak. 

1.2.1. Giro átutalás  
A kimenő forint átutalási megbízással a teljesítést a fizetésre kötelezett 
kezdeményezi. Az átutalási megbízást rögzítésre kerül a Bank elektronikus 
rendszerébe, majd a megbízások tételes ellenőrzése után azokat a Bank könyveli és 
elküldi, azaz teljesíti. Az átutalási megbízáson szereplő valamennyi adat és 
szöveges információ a belföldi elektronikus fizetési rendszer – GIRO – útján jut el 
címzett bankjához. 
 
Bejövő forint átutalási megbízásokat a Bank a belföldi fizetési GIRO rendszeren 
keresztül fogadja. A tételek jóváírása a forintszámlákon automatikusan történik. A 
valamilyen okból hibásnak talált tranzakciók függőszámlára érkeznek, amelyeket 
azonosítás után ír jóvá vagy utasít vissza a Bank.  

1.2.2. VIBER átutalás 
A forint bankszámláról lehetőség van olyan eseti átutalások indítására, amelyek a 
megbízások megadásától számított 2 munkaórán belül teljesülnek, illetve olyan 
tételek fogadására, amelyek a Bankba történő beérkezést követően legkésőbb 2 
munkaórán belül a kedvezményezett számláján jóváírásra kerülnek. VIBER 
átutalásokat csak a Bankfiókban lehet kezdeményezni. 

1.2.3. Deviza átutalás 
A Bank a mindenkor aktuális Kondíciós Listájában közölt devizákban végez 
devizaműveleteket. 
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Az ügyfelek által leadott kimenő deviza átutalási megbízások „spot”, azaz T+2 
vagy T+3 munkanapon teljesülnek, azaz a tárgynapot követő 2. vagy 3. 
munkanapon. Az ügyfél kérésére külön díjazás ellenében a Bank elfogad sürgős 
átutalási megbízásokat is T+1 napi teljesítésre. 

1.3. Hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történő átutalás 
A bírósági végrehajtási eljárásban, valamint a közigazgatási végrehajtási és adó-
végrehajtási eljárásban pénzkövetelés érvényesítése a számlatulajdonos 
bankszámlájának terhére a hatósági átutalási megbízás adására vagy átutalási 
végzés meghozatalára jogosult (kedvezményezett) erre irányuló kezdeményezésére 
hatósági átutalással vagy átutalási végzés benyújtásával kezdeményezhető. A Bank 
hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés alapján a számlatulajdonos 
bankszámlájára terhére meghatározott pénzösszeget utal át a hatósági átutalás és 
átutalási végzésre irányuló megbízás adója által meghatározott fizetési számlára. 
 
A hatósági átutalás megbízás adására jogosult az átutalási megbízást az erre 
rendszeresített pénzforgalmi nyomtatványon a saját pénzforgalmi szolgáltatóján 
keresztül közvetve és a számlatulajdonos bankszámláját vezető Bankhoz 
közvetlenül is benyújthatja.  
 
Amennyiben a kedvezményezett a saját pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül 
kezdeményezi a hatósági átutalást, úgy a kedvezményezett fizetési számláját vezető 
pénzforgalmi szolgáltató ellenőrzi a kedvezményezettre vonatkozó adatokat 
(hatósági átutalási megbízásban megjelölt kedvezményezett számlatulajdonos és a 
pénzforgalmi jelzőszám összetartozását, számla feletti rendelkezésre 
jogosult(ak)nak a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett aláírását). Ez utóbbi 
esetben a Bank a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltató által részére 
továbbított hatósági átutalás adattartalmát, ideértve a kedvezményezett 
számlatulajdonos adatait, a hatósági átutalási megbízás jogalapját, a 
számlatulajdonos és a pénzforgalmi jelzőszám összetartozását, a rendelkezésre 
jogosultak aláírását ellenőrzés nélkül elfogadja és megbízásban foglaltak szerint 
teljesíti a hatósági átutalást.  
 
A Bank nem felel azért a kárért, amely a kötelezett számlatulajdonost éri amiatt, 
hogy a kedvezményezett saját pénzforgalmi szolgáltatója a rajta keresztül 
benyújtott hatósági átutalás ellenőrzése során a rá háruló ellenőrzési feladatok 
teljesítésekor nem a tőle elvárható gondosság szerint járt el.  
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A hatósági átutalás kedvezményezettje a hatósági átutalási megbízás benyújtásakor 
(amennyiben azt nem a GIRO rendszeren keresztül teszi) köteles hiteles 
dokumentummal igazolni benyújtói minőségét és pénzforgalmi jelzőszámát. 
 
A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történt átutalás esetén a 
számlatulajdonos nem gyakorolhatja a jelen szabályzatban részletezett 
helyesbítéshez való jogot. 
 
A számlatulajdonos Banknál vezetett bankszámlái (fizetési számlái) a hatósági 
átutalás és átutalási végzés alapján teljesített átutalás és átutalási végzés alapján 
teljesített átutalás teljesítése szempontjából egy bankszámlának (fizetési számlának) 
minősülnek. 

1.4. Rendszeres átutalás 
A Bank rendszeres átutalásokat nem végez. 

2. Beszedés 
A beszedési megbízással az Ügyfél, mint kedvezményezett megbízza a Bankot, 
hogy fizetési számlája javára, a fizető fél fizetési számlája terhére meghatározott 
összeget szedjen be.  
 
A Bank a beszedési megbízás befogadása előtt ellenőrzi az Ügyfélre vonatkozó 
adatokat (ha a beszedési megbízáshoz okiratot kell csatolni, akkor az okiraton 
szereplő kedvezményezett, a beszedési megbízásban megjelölt kedvezményezett 
számlatulajdonos és a pénzforgalmi jelzőszám összetartozását, a rendelkezésre 
jogosultnak a Banknál bejelentett aláírását). 
 
A beszedési megbízás adattartalmát a Bank - a fent leírtak ellenőrzése után - 
továbbítja a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz. Ha a 
beszedési megbízáshoz okiratot kell csatolni, vagy azt jogszabály vagy 
megállapodás alapján ellenjegyzéssel kell ellátni, akkor az így felszerelt beszedési 
megbízást a Bank a kézbesítés megtörténtének igazolására alkalmas módon 
továbbítja a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz. 
 
A Bank nem teljesít csoportos beszedést.  
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A beszedés formái: 
- a felhatalmazó levélen alapuló beszedés, 
- a váltóbeszedés, 
- a csekkbeszedés, 
- az okmányos beszedés. 

2.1. Felhatalmazó levélen alapuló beszedés 
A felhatalmazó levélben az Ügyfél, mint fizető fél a Banknál bejelentett módon 
engedélyezi a kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását. A 
felhatalmazó levélben az Ügyfél és a Bank benyújtási feltételekben is 
megállapodhat 
 
A felhatalmazó levél kötelező elemei: 

a) az Ügyfél megnevezését és a felhatalmazással érintett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzőszámát, 

b) a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására felhatalmazott 
kedvezményezett megnevezését és fizetési számlájának pénzforgalmi jelzőszámát, 

c) a felhatalmazás lejárati idejét, 
d) okirat csatolási kötelezettség esetén az okirat pontos megjelölését. 

 
A felhatalmazó levél tartalmazhatja még: 

a) a teljesítés felső értékhatárát, 
b) a benyújtási gyakoriságot, 
c) fedezethiány esetén a sorbaállítás időtartamát, 
d) a visszavonás módját. 

 
A felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást a Bank - a felhatalmazó levél 
eltérő rendelkezése hiányában - addig fogadja be, illetve teljesíti, ameddig az erre 
vonatkozó felhatalmazást az Ügyfél írásban vissza nem vonja, vagy a számla meg 
nem szűnik. 
 
Ha az Ügyfél, vagy a Bank felmondja a Keretszerződést, a Bank a felhatalmazó 
levél alapján legkésőbb a Keretszerződés megszűnésének napján teljesít 
felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást.  
 
A Bank haladéktalanul értesíti a kedvezményezettet a Keretszerződés 
felmondásáról. 
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2.2. Váltóbeszedés 
A váltón alapuló beszedési megbízáshoz a váltó eredeti példányát csatolja a 
benyújtó. A váltón alapuló követelésre irányuló beszedési megbízás erre vonatkozó 
felhatalmazó levél alapján nyújtható be a nemzetközi váltójogi egyezmény vagy 
szokványok szerint. 

2.3. Csekkbeszedés 
A Bank csak a vezérigazgató egyedi jóváhagyásával végez csekk műveleteket.  

2.4. Export és import okmányos beszedés és okmányos meghitelezés 
(akkreditív) 
Az okmányos beszedések lebonyolításánál a Bank a Nemzetközi Kereskedelmi 
Kamara által közzétett „Egységes Beszedési Szabályok” (Uniform Rules for 
Collections No. 522) szokványát alkalmazza. 
 
Az okmányos meghitelezések lebonyolításánál a Bank a Nemzetközi Kereskedelmi 
Kamara által közzétett „Az okmányos meghitelezésre vonatkozó egységes 
szabályok és szokványok”-at alkalmazza (Uniform Customs and Practice for 
Documentary Credits No. 500). 

3. Készpénzfizetési műveletek 

3.1. Készpénzbefizetés fizetési számlára 
A Bank pénztáránál a pénztárbizonylat aláírásával fizethető be készpénz a fizetési 
számlára. A pénztárbizonylat tartalmazza a kedvezményezett számlatulajdonos 
nevét és fizetési számlájának számát, valamint a befizető nevét, címét és 
személyazonosító okmányának számát, valamint egyéb közlemény megadásának 
lehetőségét. 

3.2. Készpénzkifizetés fizetési számláról 
A Bank pénztáránál a pénztárbizonylat aláírásával vehető fel készpénz a fizetési 
számláról. 

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 
A jelen szabályzat 2010. április 1-től érvényes és a 2009. május 15-i 019.2009 sz. 
Pénzforgalmi szabályzat helyébe lép.  


