
Tájékoztató a pénzforgalmi szabályok változásairól! 
 
 
Kedves Ügyfelünk!  
 
Alábbiakban tájékoztatjuk a 2009. november 1-től hatályos új pénzforgalmi 
szabályozásról, mely a pénzforgalmi szolgáltatások terén számos új 
feltételeket ír elő.  Az új pénzforgalmi szabályokat a 2009. évi LXXXV. Törvény, 
továbbá a 18/2009 (VIII.6.) MNB Rendelet tartalmazza.  
Az új pénzforgalmi szabályozás alapján Bankunk egy egyszerű és áttekinthető 
Pénzforgalmi Keretszerződést alakított ki, amelybe beletartozik a Pénzforgalmi 
Fizetési Számlaszerződés, az Üzletszabályzat, az Általános Szerződési Feltételek, 
Tájékoztató a fizetési számlát érintő megbízások teljesítésének rendjéről és a 
vonatkozó Hirdetmény. 
Az újonnan bevezetett jogszabály értelmében új fogalomként jelenik meg a 
fizetési számla fogalma, amely gyűjtőfogalomként magában foglalja a 
vállalkozások részére vezetett pénzforgalmi számlát és a magánszemélyek 
részére vezetett bankszámlát is. 
 
Az új szabályozás és Bankunk előírásai alapján a pénzforgalmi szolgáltatás 
feltételeiről már a szerződéskötést megelőzően teljeskörűen tájékoztatjuk 
Ügyfeleinket. A tájékoztatás különösen a szolgáltatás lényegi jellemzőire, a 
fizetési műveletek jóváhagyásának módjára, az alkalmazandó kamatlábakra, 
árfolyamokra, illetve a felszámítandó díjakra és jutalékokra, a Keretszerződés 
módosításának, felmondásának feltételeire, illetve a jogorvoslati 
lehetőségekre terjed ki.  
 
A Kinizsi Bank az előzetes tájékoztatási kötelezettségének eleget téve, 
honlapján közzé teszi a szolgáltatás feltételeinek részleteit, emellett a 
fiókjainkban igény esetén tartós adathordozón is elérhetőek ezen 
információk.  
Bankunk az eddigieknél részletesebb számlakivonattal áttekinthetőbbé teszi a 
számlán megjelenő tranzakciókat, felszámított díjakat, jutalékokat, 
alkalmazott árfolyamokat, betartva ezzel utólagos tájékoztatási kötelezettség 
előírásait.  
 
Az alábbi lényeges szabályok változására kívánjuk Ügyfeleink figyelmét 
felhívni: 
 
Amennyiben a Keretszerződésben foglalt feltételek valamelyike az Ügyfeleink 
számára nem kedvezően módosulna, akkor az Ügyfeleink számára a 
hatálybalépés előtt két hónap áll rendelkezésre, hogy a Keretszerződést 
díjmentesen felmondják.  Keretszerződés változásáról Bankunk Hirdetmény 
útján értesíti a Számlatulajdonosokat, melyet az ügyfélforgalom számára 
nyitva álló helyiségekben függesztünk ki, valamint a honlapunkon teszünk 
közzé. 
 



Ügyfeleink megbízásait – eltérő rendelkezésük hiányában – az átvétel 
sorrendjében teljesítjük. A fizetési megbízás befogadásának feltétele a fizetési 
megbízás teljesítéséhez szükséges valamennyi adat és a pénzügyi fedezet 
rendelkezésére állása. Ha a megbízást sorba kell állítanunk (törvény vagy 
keretszerződés alapján), akkor a teljesítési határidők szempontjából a 
fedezetbiztosítást tekintjük az átvétel időpontjának. 
 
Ügyfeleink érdekeit figyelembe véve 2009. november 1-jét követően a Bank 
kizárólag olyan felhatalmazást fogad be, amelyben rögzítésre került az eddigi 
adattartalom mellett a teljesítés felső értékhatára is. Amennyiben Ügyfelünk 
újonnan ad meg felhatalmazást közüzemi díjainak, vagy egyéb szolgáltatók 
részére teljesítendő fizetési kötelezettségeinek csoportos beszedésére, akkor a 
teljesítés értékhatárára vonatkozóan limitet szükséges meghatároznia, 
továbbá Ügyfelünk a felhatalmazás megadásakor rendelkezhet arról, hogy a 
Bank a teljesítési limitről értesítse-e a Szolgáltatót vagy sem. Ügyfél 
felhatalmazás hiányában a Bank ezen adatról nem küld tájékoztatást a 
Szolgáltatónak.  
 
A fizetési megbízás átvételét követően a fizetési megbízást nem vonható 
vissza. Beszedés esetében az Ügyfél a fizetési megbízást - a visszatérítéshez 
való jog sérelme nélkül - a terhelést megelőző munkanapig vonhatja vissza. A 
terhelési naphoz kötött fizetési megbízás esetén az Ügyfél a fizetési megbízást 
a terhelési napot megelőző munkanap végéig vonhatja vissza. 
 
A fedezethiány miatt nem teljesíthető csoportos beszedési megbízás – a 
Számlatulajdonossal történő megállapodás alapján – legfeljebb a megadott 
terhelési naptól négy munkanap időtartamra állítható sorba. 
 
Az új pénzforgalmi törvény átalakította az azonnali beszedések kezelését. 
Bevezette az ún. „hatósági átutalást”, melyet a bírósági, a közigazgatási és az 
adóvégrehajtási eljárásban alkalmazhatnak. A hatósági átutalás mellett a 
hatóságok rendelkezésére áll továbbra is az átutalási végzés (a korábbi 
okmány alapján teljesített beszedés helyett). Hatósági átutalás és átutalási 
végzés esetén a fizető fél jóváhagyása nélkül terheli meg a Bank a számláját, 
valamint fedezetlenség esetén legfeljebb 35 napig sorba állítja.  
 
A fizetési számlára érkező devizaösszegeket mindenkor az aktuális 
Hirdetményben meghatározott árfolyamok alkalmazásával és értéknappal, 
forintban számoljuk el és arra is van lehetőség, hogy a forintszámlát 
devizában terheljük meg az Ügyfél ezirányú megbízása esetén. 
 
A törvényben előírt új nyomtatványok bevezetése során az eddig használt 
nyomtatványainkat folyamatosan lecseréljük. A november 1. előtt 
használatban lévő nyomtatványainkat Ügyfeleink 2010. december 31-ig 
változatlan formában használhatják. 
  



Fenti információk tájékoztató jellegűek, nem teljeskörűek, további kérdése 
esetén keresse bizalommal munkatársainkat fiókjainkban, vagy írjon az 
info@kinizsibank.hu email címre.  
 
 
 
Kinizsi Bank Zrt. 
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