
 

 Számlaváltási Tájékoztató  
lakossági fizetési számlára vonatkozóan  

 

Tisztelt Ügyfelünk!  
 

Ebben a kiadványban szeretnénk segíteni Önnek a számlaváltás átgondolásában, megtervezésében 

és megvalósításában. Javasoljuk, hogy a számlaváltást megelőzően az alábbi szempontokat 

gondolja át és a saját érdekeinek szem előtt tartásával mérlegelje őket.  

 

1) Határozza meg a bankváltás kiváltó okát. Amennyiben valamely szolgáltatással kapcsolatban 

van problémája, esetleg az ára nem megfelelő, bonyolultnak találja a feltételeit, vagy szívesen 

venne igénybe hasonló, de kedvezőbb feltételekkel bíró szolgáltatást, ne hamarkodja el a 

számlaváltást.  

Azt javasoljuk, hogy jelenlegi bankja szolgáltatásai között próbálja meg az Ön igényének 

megfelelő terméket, szolgáltatást megtalálni. Ehhez a bank ügyintézői készséggel állnak a 

rendelkezésére, de ma már minden bank elérhetővé teszi szolgáltatásainak ismertetőjét az 

interneten is, így Ön otthonában kényelmesen válogathat a bankja által nyújtott lehetőségek 

közül. Vegye figyelembe, hogy a bankok is folyamatosan új szolgáltatásokkal állnak elő, 

fejlesztik termékeiket. Érdeklődjön jelenlegi bankjánál, az Ön számára kedvezőbb 

számlacsomagok, új szolgáltatások igénybevételének lehetőségeiről, hiszen előfordulhat, hogy 

az új termékek, termékcsomagok között talál az Ön számára kedvezőbb megoldást a jelenleg 

igénybevettnél.  

 

2) Ha elszánta magát a számlaváltásra, mindenekelőtt válassza ki azt a pénzforgalmi szolgáltatót, 

amely az Ön igényeinek legjobban megfelelő szolgáltatásokat kínálja.  

Soha ne egy bank ajánlata alapján döntsön, legalább 3-4 ajánlatot nézzen meg, hasonlítson össze, 

ebben az internet is segítségére lehet. A különböző bankok díjtáblázatainak összehasonlítását az 

MNB honlapján (www.mnb.hu) egy helyen is megteheti. A szolgáltatások áraira, a teljesítési 

határidőkre különösen nagy figyelmet fordítson. Ezen felül olyan, az Önnek leginkább fontos 

dolgokra összpontosítson, mint például elektronikus banki szolgáltatások kínálata, bankfiók az 

Ön lakhelye, munkahelye közelében, nyitva tartás.  

 

3) A pénzforgalmi szolgáltatók, így Bankunk is 2016. október 29-től a 263/2016 (VIII.) 

kormányrendelet rendelkezései alapján végzik a számlaváltást.  

 

4) A számlaváltás az újonnan választott pénzforgalmi szolgáltatónál (Új Bank) kezdeményezhető.  

Ehhez Önnek be kell fáradnia az újonnan választott Bankhoz és ott fizetési számlát kell nyitnia. 

A számlaváltás során az újonnan választott Bank lesz az Ön elsődleges kapcsolattartója, amely 

az Ön megbízása és meghatalmazása alapján eljár a jelenlegi számlavezetőjénél az ott vezetett 

fizetési számlájához kapcsolódó fizetési megbízásainak az új számlavezetőhöz történő 

áthozatala érdekében. Ön meghatározhatja, hogy a megbízások mindegyikét vagy csak egy 

részét kívánja átirányítani az Új számlavezetőhöz. 

 

5) A számlaváltás az azonos pénznemben vezetett fizetési számlák esetében kérhető, ahol az érintett 

fizetési számlák legalább a következő fizetési módok lebonyolítását teszik lehetővé: készpénz 

befizetése fizetési számlára, valamint készpénz kifizetése fizetési számláról és fizetési számlák 

közötti átutalás teljesítése, valamint jóváírása. A számlaváltási folyamatot a Számlatulajdonos a 

Számlaváltási Meghatalmazás nyomtatvány kitöltésével kezdeményezheti, amelyet lehetőség 

szerint – a jelenlegi számlavezetőnél bejelentett módon kell aláírni, és az új számlavezetőnél 

benyújtani. Ha a fizetési számlának több tulajdonosa van, akkor a számlatulajdonosok kizárólag 



együttes számlaváltási meghatalmazást adhatnak. Az átvételi igazolással ellátott számlaváltási 

meghatalmazásból egy példányt az új számlavezető visszaad Önnek. 

 

6) A számlaváltási meghatalmazásban Ön egyrészt külön hozzájárulását adja ahhoz, hogy: 

- a korábbi számlavezető 9. pontban ismertetett feladatait elvégezze 

- az új számlavezető a számlaváltást az Ön legcsekélyebb közreműködésével hajtsa végre és a 8 

és 12. pontban ismertetett feladatait elvégezze. 

 A nyomtatvány aláírásával Ön feloldja a jelenlegi számlavezetőjét az ott rögzített körben a 

banktitok megtartásának kötelezettsége alól, másrészt a mindenkor hatályos Pénzmosási 

Törvény alapján Ön hozzájárul ahhoz, hogy az újonnan választott számlavezető az azonosítása 

során rögzített adatait a jelenlegi számlavezetőjének, illetve a két pénzforgalmi szolgáltató 

egymásnak átadja, illetve azt kölcsönösen elfogadja. A számlavezetők az üzenetváltásokat védett 

zárt hálózaton keresztül bonyolítják. 

 

7) A számlaváltási meghatalmazásban Ön:   

- meghatározza a számlaváltással érintett beérkező ismétlődő átutalásokat, rendszeres átutalási 

megbízásokat, beszedési megbízásokat 

- nyilatkozhat arról, hogy az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató helyett inkább maga végzi 

a beérkező ismétlődő átutalások fizető feleinek, illetve a beszedések kedvezményezettjeinek 

értesítésével összefüggő feladatokat; 

- meghatározza azt a munkanapot, amelytől kezdődően a rendszeres átutalási megbízásokat és a 

beszedési megbízásokat az új számlavezetőnél nyitott vagy vezetett fizetési számláról kell 

teljesíteni; (A munkanapot attól a munkanaptól kell számítani, amikor a korábbi számlavezetőtől 

továbbított adatokat az új számlavezető megkapta, ami jelenti a továbbiakban a kezdő napot. A 

munkanap legkorábbi időpontja ezen kezdőnapot követő hatodik munkanap.) 

- felmondhatja a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számla 

keretszerződést. (Felmondási idő kikötése hiányában – legkorábban a előző bekezdésben 

meghatározott munkanappal) 

- megadja a megjelölt beérkező ismétlődő átutalásokat kezdeményező felek postai vagy 

elektronikus elérését biztosító adatait, ideértve a kapcsolattartó személy eléréséhez szükséges 

adatokat, kivéve, ha olyan nyilatkozatot tett, hogy maga végzi a fizető felek kiértesítését.    

- ha ahhoz nem szükséges a kedvezményezett írásbeli hozzájárulása, akkor igényelheti a 

beszedési felhatalmazások számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által betartandó feltételeinek 

a számlaváltással egyidejű módosítását. 

 

8) Az új számlavezető rendszerint biztosítja a felhatalmazás nyomtatványt, illetve levélmintát is ad 

a beérkező ismétlődő átutalások fizető feleinek kiértesítéséhez, amely tartalmazza a fizetési 

számla adatait és a meghatalmazásban megjelölt kezdő időpontot.  

Az új számlavezető a számlaváltási meghatalmazás átvételét követő két munkanapon belül 

felkéri a korábbi számlavezetőt a számlaváltásban érintett megbízások adatainak megadására és 

a meghatalmazásban szereplő feladatainak elvégzésére.  

 

9) A korábbi számlavezető az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató felkérésének kézhezvételét 

követően – amennyiben azt a számlaváltás meghatalmazás tartalmazza: 

- öt munkanapon belül megküldi az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak és külön igény 

esetén Önnek a számlaváltással érintett valamennyi fennálló rendszeres átutalási megbízás 

teljesítéséhez szükséges adatok és a beszedési felhatalmazások adatait, valamint a 

meghatalmazásban megadott – vagy annak hiányában a megelőző 13 hónapban a fizetési 

számlájára beérkező rendszeres átutalásokra és a beszedők által kezdeményezett ismétlődő 

beszedési megbízásokra vonatkozó adatokat. 

- a számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal a beérkező átutalásokat 

nem írja jóvá a fizetési számlán és a beszedési megbízásokat nem teljesíti; 



- a meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal a rendszeres átutalási megbízásokat 

törli; 

- a meghatalmazásban megjelölt napon a fizetési számlán fennmaradó pozitív egyenleget átutalja 

az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott és vezetett fizetési számlára; 

- a fizetési számlát megszünteti a fizetésiszámla-szerződésben felmondási idő kikötése 

hiányában a meghatalmazásban megjelölt napon, felmondási idő kikötése esetén a megjelölt 

naptól számítottan a felmondási idő leteltekor, amennyiben a számlaváltási meghatalmazásban 

Ön a fizetésiszámla-szerződést a meghatározottaknak megfelelően felmondta, és nincs további 

fennálló kötelezettsége az adott fizetési számla tekintetében, valamint ha egyéb kizáró ok (pl 

kapcsolódó hitel vagy betétszámla, kapcsolódó szolgáltatások stb.) azt nem akadályozza. A 

korábbi számlavezető bizonyítható módon haladéktalanul tájékoztatja Önt, amennyiben fennálló 

kötelezettségei, illetve egyéb okok akadályozzák fizetési számlájának megszüntetését. 

 

10) Tájékoztatjuk, hogy a fizetési számla megszüntetése – az érintett számlavezetők 

közreműködésével – mindaddig nem hajtható végre, amíg  

- a bankszámla egyenlege negatív;  

- élő bankkártya- vagy hitelkártya-szerződés kapcsolódik a bankszámlához, illetve a kártya 

megszüntetésére 30 napon belül került sor;  

- inkasszót (felhatalmazó levélen alapuló beszedést), hatósági átutalást, átutalási végzést 

nyújtottak be a fizetési számla ellen, amelyek bármelyikének feldolgozása, végrehajtása vagy 

sorban állása a számlaváltás kezdeményezésekor fennáll vagy a számlaváltás alatt 

foganatosításra kerül;  

- elektronikus banki szolgáltatás (NetB@nk, SMS szolgáltatás) kapcsolódik a fizetési 

számlához;  

- élő betétlekötés van a fizetési számlán;   

- a fizetési számlához olyan hiteltörlesztésre vonatkozó megbízás kapcsolódik, amely csak a 

jelenlegi bank által vezetett számláról törleszthető;  

- vitás tranzakció rendezése, ügyfélpanasz kivizsgálása van folyamatban;  

- a fizetési számla a számlaváltási eljárás során időközben hagyatéki eljárás tárgyává vált, vagy 

akár az új, akár a jelenlegi számlavezető tudomást szerez a számlatulajdonos haláláról;  

- alszámla kapcsolódik a fizetési számlához;  

- a fizetési számla egyenlegét részben vagy egészében zárolták;  

- folyószámlahitel szerződés, illetve igénybe vett folyószámlahitel kapcsolódik a fizetési 

számlához;  

-széfbérleti szerződése van; vagy a fizetési számla más banki szolgáltatáshoz kapcsolódik 

A szerződéseket írásban és személyesen lehet felmondani a szerződésben foglalt felmondási 

határidővel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a számla egyenlegének teljes felhasználása, vagy az a 

tény, hogy Ön a számlát már nem használja, a szerződést nem szünteti meg. A számlaváltás csak 

akkor eredményezi az Ön jelenlegi fizetési számlájának a megszűnését is, ha ezt Ön kéri, és ha 

a bankszámla bezárásának nincs egyéb akadálya.  

Bármely bankszámlájának, vagy azokhoz igénybevett szolgáltatásainak megszüntetése előtt az 

Ön szerződésben előírt kötelezettsége, hogy a bankjával szemben fennálló tartozását megfizesse, 

valamint az adott számlához tartozó élő megbízásokat, folyamatban levő műveleteket rendezze.  

 

11) A fizetési-számlaszerződés megszüntetésének és a felek közötti elszámolásnak nem lehet 

akadálya, hogy ha Ön a fizetési számlát szolgáltatáscsomagban veszi igénybe, vagy Ön és a 

korábbi számlavezető között egyéb üzleti kapcsolat is fennáll, ide nem értve a jogszabályban 

kifejezetten megengedett árukapcsolás esetét. 

A korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a számlaváltási meghatalmazásban megadott 

dátumot megelőzően, az Ön számára nyújtott pénzforgalmi szolgáltatás zökkenőmentessége 

érdekében a jogszabályban, uniós jogi aktusban vagy keretszerződésben meghatározott esetek 



kivételével nem tilthatja le a fizetési számlához tartozó készpénz-helyettesítő fizetési 

eszközöket. 

A korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nem utasíthatja vissza a számlaváltási 

meghatalmazását. (Ha az a megadottaknak megfelelően hiánytalanul került benyújtásra és egyéb 

jogszabályi akadálya nincsen.) 

 

12) Az új számlavezető a korábbi pénzforgalmi szolgáltatótól kért adatok kézhezvételét követő 5 

munkanapon belül a számlaváltási meghatalmazásban meghatározott módon, illetve 

amennyiben a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a fogyasztó által megadott 

információk azt számára lehetővé teszik: 

- rögzíti és a számlaváltási meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal teljesíti az Ön 

által megjelölt rendszeres átutalási megbízásokat; 

- megteszi az előkészületeket a beszedési megbízásoknak a beszedési felhatalmazásokban 

megjelölt naptól kezdődő teljesítésére; 

- az Ön fizetési számlájára ismétlődően átutalást teljesítő fizető feleket azok számlavezető 

pénzforgalmi szolgáltatói útján tájékoztatja az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál 

vezetett fizetési számlájáról; 

- a beszedőket tájékoztatja az új fizetési számláról és megjelöli azt az időpontot, amelytől 

kezdődően a beszedési megbízást a fizetési számla terhére teljesíti. 

Ha az új számlavezető nem rendelkezik az ismétlődően átutalást teljesítő fizető fél vagy az 

beszedés kedvezményezettjének tájékoztatásához szükséges adatokkal, felkéri Önt vagy a 

korábbi számlavezetőt a hiányzó adatok megadására. 

 

13) Tájékoztatjuk, hogy a számlaváltás végrehajtását a közreműködő pénzforgalmi szolgáltatók az 

alábbi határidők alatt teljesítik:  

- a „Számlaváltás meghatalmazás” nyomtatvány Ön által történt aláírását és benyújtását 

követően az új számlavezető 2 banki munkanapon belül értesíti a jelenlegi számlavezetőjét a 

kérelemről;  

- a jelenlegi számlavezetője annak kézhezvételét követően 5 banki munkanapon belül adja meg 

- az új számlavezetőnek a meghatalmazással érintett megbízások adatait. (Önnek maximum ezen 

időpontig van lehetősége a számlaváltás meghatalmazás visszavonására) 

az adatok megérkezését követően az Ön újonnan választott számlavezetője 5 banki munkanapon 

belül beállítja a saját rendszerében a jelenlegi számlavezetőjétől átvett megbízásokat úgy, hogy 

az Ön által megjelölt időponttól teljesüljenek.  

Ez alapján az új számlavezetőnél vezetett fizetési számláról teljesíthető megbízások legkorábbi 

időpontja a Meghatalmazás benyújtását követő 13. munkanap lehet. Tájékoztatjuk, hogy a 

kérelem elutasítása, vagy az Ön által történő visszavonása megszakítja a számlaváltás 

folyamatát. 

 

14) Másik EGT-államban működő pénzforgalmi szolgáltatónál történő fizetési számla 

megnyitásának megkönnyítése érdekében a Bank magyar nyelven a Számlatulajdonos kérésére 

és részére kimutatást ad: 

- az érvényes rendszeres átutalási megbízásokról; 

- az érvényes beszedési felhatalmazásokról; 

- a megelőző 13 hónapban a fizetési számláján jóváírt ismétlődő beérkező átutalásokról, valamint 

a számlájának terhére teljesített beszedési megbízásokról. 

A kimutatást a korábbi számlavezető díj- és költségmentesen bocsátja az Ön rendelkezésére. 

A fizetésiszámla-szerződés Számlatulajdonos általi felmondása esetén a korábbi számlavezető - 

felmondási idő kikötésének hiányában a fogyasztó által megjelölt, legalább hat munkanappal a 

Számlatulajdonos kérésének napja utáni munkanapon, felmondási idő kikötésekor a felmondási 

idő lejártát követő munkanapon - a fizetési számlán fennmaradó pozitív egyenleget a 



Számlatulajdonos kérésére átutalja az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy 

vezetett fizetési számlájára, illetve elszámol a számlatulajdonossal. 

A korábbi számlavezetőnek haladéktalanul tájékoztatnia kell a Számlatulajdonost, amennyiben 

fennálló kötelezettségei akadályozzák a fizetési számlájának megszüntetését. 

A külföldön vezetett fizetési számláról Magyarországon vezetett számlára történő számlaváltás 

esetén, az új fizetési számla megnyitására vonatkozó kezdeményezés során a jelen pont első 

bekezdésének megfelelő tartalmú, külföldi pénzforgalmi szolgáltató által kiállított 

dokumentumok bemutatása nem kötelezi az új számlavezetőt arra, hogy általa egyébként nem 

nyújtott szolgáltatásokat biztosítson. 

 

15) A korábbi számlavezető a meghatalmazásban megadott, jogszabályban előírt 

adatszolgáltatásért, valamint a más EGT-államban történő fizetési számla megnyitásának 

könnyítése érdekében a Számlatulajdonos kérésére kiadott kimutatásért sem a 

Számlatulajdonosnak, sem pedig az új számlavezetőnek nem számíthat fel díjat vagy költséget. 

A számlaváltással összefüggésben egyéb esetben a korábbi számlavezető, valamint az új 

számlavezető kizárólag tényleges ráfordításaival arányos, ésszerű díjat állapíthat meg. A 

számlaváltáshoz kapcsolódó díjakat a mindenkori aktuális Hirdetmény tartalmazza. 

 

16) Az a pénzforgalmi szolgáltató, amely az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit nem 

vagy nem megfelelően teljesíti, és ezzel a Számlatulajdonosnak kárt okoz, köteles a 

Számlatulajdonos pénzügyi veszteségét – ideértve a díj- és kamatveszteségeit is – haladéktalanul 

megtéríteni. A pénzforgalmi szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az e 

rendeletben meghatározott kötelezettségének teljesítését tevékenysége körén kívül eső 

elháríthatatlan ok (vis maior), vagy jogszabályban, közösségi jogi aktusban előírt rendelkezések 

zárták ki. 
 

17) Amennyiben a számlaváltási eljárás során, bármilyen panasza merül fel, és az érintett 

pénzforgalmi szolgáltató - a panaszára adott - válaszával nem ért egyet, akkor jogorvoslatot 

kezdeményezhet a bíróságon, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását is 

kezdeményezheti, amely eljárásra a Kinizsi Bank korlátozott alávetési nyilatkozatot tett, melyre 

tekintettel ebben az ügyben a Testület eljárhat. A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását az alábbi 

elérhetőségek valamelyikén kezdeményezheti: Pénzügyi Békéltető Testület (székhely: 1054 

Budapest, Szabadság tér 9., ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levelezési cím: 

H-1525 Budapest, BKKP Pf. 172., telefon: +36-40-203-776e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@mnb.hu) A Pénzügyi Békéltető Testület eljárás kezdeményezésére 

rendszeresített formanyomtatványokat az alábbi elérhetőségeken találja meg: 

https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/formanyomtatvanyok/panasz_formanyomtatvany,  

Magyar Nemzeti Bank ügyfélszolgálati elérhetősége: E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu; 

Telefon: 06-40-203-776; Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Ön az alábbi elérhetőségeken 

kérheti, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelmi 

nyomtatványt a Kinizsi Bank haladéktalanul, elektronikus, vagy postai úton, díjmentesen küldje 

meg az Ön részére: telefonszám: 88/420-220, e-mail cím: kozpont@kinizsibank.hu, postai cím: 

8200 Veszprém, Óváros tér 22.   

 

 

Veszprém, 2016. október 29. 

 

 

 

                                                                                        Kinizsi Bank Zrt. 
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