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A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben az Országgy�lés a pénzforgalmi 
szolgáltatások nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Törvény) 
módosításáról döntött. 
A módosított törvény rendelkezései szerint a fogyasztó (els� alkalommal 2014. februártól) 
jogosult az adott naptári hónapban els� két alkalommal - együttesen a 150.000,- Ft-ot meg 
nem haladó összeg� - forintban teljesített készpénzkifizetést vagy a Magyarországon 
elhelyezett automata bankjegykiadó gépb�l készpénz-helyettesít� fizetési eszköz 
(bankkártya) útján történ� készpénzfelvételt a pénzforgalmi szolgáltatótól díj- és 
költségmentesen igénybe venni. 
 
A fogyasztó legalább az adott hónapban a fizetési számlára érkez� munkavégzésre irányuló 
jogviszonyból származó jövedelem, a szociális ellátás és ösztöndíj erejéig – de legfeljebb 
150.000,- Ft-ig – a díj- és költségmentességre akkor is jogosult, ha a pénzforgalmi szolgáltató 
a fentiek szerinti fizetési m�veletet részben vagy egészben a fogyasztó részére biztosított 
hitelkeret terhére teljesíti. 
 
Díjtól és költségt�l mentes bankpénztári készpénzkifizetésre az a fogyasztó jogosult, aki a 
vonatkozó Törvénymódosítás hatályba lépését (2013. november 22.) megel�z�en nem 
rendelkezett a fizetési számlához tartozó készpénz-helyettesít� fizetési eszközzel 
(bankkártya). 
 
A fentiek szerinti díj- és költségmentességet a pénzforgalmi szolgáltató azon fogyasztó 
részére köteles biztosítani, aki: 
- a 16. életévét betöltötte; 
- Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és 
- a pénzforgalmi szolgáltatónál erre vonatkozó nyilatkozatot tett. 
 
A fogyasztó nyilatkozatát a pénzforgalmi szolgáltató szolgáltatás nyújtására szolgáló 
helyiségeiben írásban, vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén 
keresztül is megadhatja. 
Az adott naptári hónap 20-áig megtett nyilatkozat alapján a fentiek szerinti díj- és 
költségmentességre a fogyasztó a következ� naptári hónaptól jogosult. A fogyasztó 
nyilatkozatot els� alkalommal 2013. december 1-jét követ�en tehet. A 2014. január 20-ig 
megtett nyilatkozatok alapján 2014. februártól jogosult a fogyasztó a díjmentes 
készpénzkifizetésre és készpénzfelvételre. 
 
A fogyasztó egyidej�leg csak egy – választása szerinti – pénzforgalmi szolgáltatónál 
igényelheti a díj- és költségmentes készpénzkifizetést illetve készpénzfelvételt. 
Nyilatkozatában a fogyasztó kizárólag olyan fizetési számlát jelölhet meg, amelynek 
tulajdonosa. 
 
Egy fizetési számlához kizárólag egy, az alábbi adatokat tartalmazó nyilatkozat tehet�: 
- a nyilatkozattal érintett számla megjelölése és 
- a számlatulajdonos természetes személyazonosító adatai 
(családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és id�, anyja születési és 
utóneve). 



 
A fogyasztó új nyilatkozat megtételével más fizetési számlát jelölhet meg. A fogyasztó azt 
követ�en tehet új nyilatkozatot, ha korábbi nyilatkozatát – a nyilatkozat tételére 
meghatározott módok valamelyikét alkalmazva – visszavonta. 
 
A Törvény rendelkezéseinek megfelel� nyilatkozattételre szolgáló nyilatkozat mintát jelen 
tájékoztatónkhoz csatoltan és bankfiókjainkban kifüggesztve is megtekinthetik. 
 
Amennyiben nyilatkozatukat (új nyilatkozat, vagy korábbi nyilatkozat visszavonása) 
elektronikusan kívánják Bankunkhoz eljuttatni, azt NetB@nk rendszer Megbízások/ 
Megbízások rögzítése menüpontjában az „Ingyenes kézpénzfelvételi nyilatkozat” 
megbízástípus beküldésével, a felhasználói jogosultsággal rendelkez� számlatulajdonos 
kezdeményezheti. Bankunk a nyilatkozat átvételét a NetB@nk rendszerben válaszüzenetben 
igazolja vissza. 
 
A pénzforgalmi szolgáltató jogosult a készpénzkifizetés és készpénzfelvétel díját, költségét 
visszamen�leg egy összegben (utólag) érvényesíteni, ha a fogyasztó a Törvényben foglalt 
rendelkezéseknek nem tett eleget, vagy nyilatkozatában valótlan tartalmat közölt. 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a www.kinizsibank.hu internetes oldalunkról 
kezdeményezett egyszer� (nem azonosított) e-mail üzenetben továbbított adatokat a hatályos 
Törvény rendelkezései szerint nem áll módunkban nyilatkozatként elfogadni. 
 
Bízunk abban, hogy Bankunk munkájával elégedettek. A jó üzleti kapcsolat meg�rzése 
érdekében a jöv�ben is mindent megteszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink elvárásainak 
maradéktalanul megfeleljünk. 
 
 

Kinizsi Bank Zrt. 
 
Melléklet: 
Nyilatkozat minta 


