ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK
FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS
LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ
Hatályos:2013. január 1-tıl
A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye: 4090, Polgár hısök útja 8.sz., cégjegyzékszáma:
09-02-000232, PSZÁF engedély száma: 854/1997/F (a továbbiakban: Számlavezetı hely) a
hatályos jogszabályi elıírások figyelembevételével forint pénzforgalmi számlát (a
továbbiakban: pénzforgalmi számla) nyit és vezet, valamint lekötött betét számlát kezel.
1) Fogalom meghatározások
A jelen Általános Szerzıdési Feltételek alkalmazása tekintetében:
Pénzforgalmi számla
az a látra szóló, forintban vezetett belföldi fizetési számla, amelyet a Számlatulajdonos
a saját nevében és kockázatára üzletszerően végzett rendszeres gazdasági
tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben
megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott – ideértve a helyi, helyi
kisebbségi önkormányzat költségvetési elszámolási és elszámolási alszámláit,
valamint a külföldi vállalkozásnak az adóügyeivel összefüggésben nyitott belföldi
pénzforgalmi számláját is -, továbbá az a fizetési számla, amely a Számlatulajdonos
rendelkezésének megfelelıen, kifejezetten pénzforgalmi számlaként kerül
megnyitásra.
Számlatulajdonos:
A számlavezetıvel számlaszerzıdést kötı fél.
Gazdálkodó szervezet:
Az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a
lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a gazdasági társaság, az európai
részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi
együttmőködési csoportosulás, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek
vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdıbirtokossági társulat, a
végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a
költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó
tevékenységével összefüggı polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve, ha a vonatkozó jogszabály e jogi
személyekre eltérı rendelkezést tartalmaz.
Lekötött betétszámla:
a Számlatulajdonos által a magasabb hozam elérése céljából a szabad pénzeszközeinek
elhelyezése érdekében nyitott alszámla. Betét elhelyezésének, a lekötött betétszámla
megnyitásának feltétele, hogy az ügyfél a Számlavezetı helynél pénzforgalmi
számlával rendelkezzen.
Papír alapú fizetési megbízás:
A Számlatulajdonos által személyesen, postai úton, vagy – külön szerzıdés alapján telefaxon keresztül benyújtott fizetési megbízás.
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Elektronikus úton benyújtott fizetési megbízás:
A Számlatulajdonos által elektronikus úton, elektronikus aláírással - a vonatkozó
Szolgáltatási szerzıdés alapján igénybe vett Electra (Home Banking/Internet Banking)
ügyfélprogramon keresztül – a Takarékszövetkezethez benyújtott fizetési megbízás.
Fizetési forgalom:
A Számlatulajdonos által forint vagy deviza pénznemben, belföldi vagy külföldi
pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett fizetési megbízások
teljesítése.
Belföldi forint fizetési forgalom: A belföldi forint fizetési forgalom szolgáltatást a
Takarékszövetkezet az InterGiro1 (BKR IG1), InterGiro2 (IG2) és VIBER fizetési és
elszámolási rendszerek igénybe vételével biztosítja.
Belföldi és külföldi deviza fizetési forgalom: A belföldi és külföldi deviza fizetési
forgalom szolgáltatást a Takarékszövetkezet a Takarékbank Zrt-én keresztül a SWIFT
fizetési rendszer igénybevételével biztosítja.
InterGiro1 fizetési forgalom:
Az InterGiro1 (BKR IG1) fizetési rendszer keretében a tárgynapra átvett fizetési
megbízások feldolgozása tárgynapon megtörténik, az éjszakai elszámoláshoz
kapcsolódó tevékenységek eredményeként a megbízás teljesítésére az azt követı
munkanapon – elszámolási napon – kerül sor.
A Takarékszövetkezet az InterGiro1 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti a
Számlatulajdonos által forint pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által
kezelt fizetési számlára címzett, a pénznemek közötti átváltást igénylı, valamint a
papír alapon benyújtott egyszerő átutalást, a hatósági átutalást és átutalási végzést,
valamint a beszedési megbízások (6. fejezet a/ab pontjában felsorolt) benyújtását és
teljesítését.
InterGiro2 fizetési forgalom:
Az InterGiro2 (IG2) fizetési rendszer keretében a tárgynapra átvett fizetési
megbízások feldolgozása és teljesítése tárgynapon, napközbeni többszöri elszámolás 5 elszámolási ciklus keretében – történik meg.
A Takarékszövetkezet az InterGiro2 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti a
Számlatulajdonos által forint pénznemben, különbözı pénznemek közötti átváltást
nem igénylı, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett,
elektronikus úton – Electra ügyfélprogramon keresztül - benyújtott egyszerő
átutalásokat, csoportos átutalásokat, a benyújtás módjától függetlenül a rendszeres
átutalásokat, a Számlatulajdonos által írásban kért- külön megbízás alapján- papír
alapú egyszerő átutalásokat.
VIBER átutalás:
A Takarékszövetkezet a Valós Idejő Bruttó Elszámolási Rendszer – a továbbiakban:
VIBER – alkalmazásával a banki átvételt követıen haladéktalanul - rövid határidı
mellett - teljesíti a Számlatulajdonos által kezdeményezett belföldi bankközi
átutalásokat a részére személyesen átadott vagy telefaxon a címére megküldött
átutalási megbízások alapján.
2) A Pénzforgalmi Keretszerzıdés megkötése és a pénzforgalmi számla megnyitása
A Számlavezetı hely pénzforgalmi számlát nyit és vezet azoknak az ügyfeleknek, akik annak
nyitására a jogszabály erejénél fogva kötelezettek, illetve azoknak az egyéb ügyfeleknek, akik
szabad akaratukból pénzforgalmi számla nyitásáról rendelkeznek.
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A Számlatulajdonos külön kérésére a Számlavezetı hely a pénzforgalmi számla mellett meghatározott célra szolgáló - elkülönített számlákat is nyithat. Az elkülönített számlák a
pénzforgalmi számlával együttesen, egységes fizetési számlának tekintendık.
A számlanyitás feltételeit a pénzforgalomról szóló jogszabályok állapítják meg.
A pénzbetét (törzstıke) elhelyezésére kötelezett gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéb
jogi személyek részére - a pénzbetét (törzsbetét) elhelyezése céljából - a Számlavezetı hely
számlát nyit, illetve a betét elhelyezésérıl igazolást állít ki. Gazdasági társaság és szövetkezet
esetében a nyilvántartásba történı bejegyzésük iránti kérelmük benyújtásának igazolásáig,
egyéb – nyilvántartásba vétellel létrejövı – jogi személyek esetében a nyilvántartásba történı
bejegyzésük igazolásáig a fenti célra megnyitott számla pénzforgalom lebonyolítására
(terhelések kezdeményezésére, illetve jóváírások fogadására) nem alkalmazható.
A Számlavezetı hely a jelen Általános Szerzıdési Feltételekben meghatározott módon, a
pénzforgalmi számlán nyilvántartja a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket,
teljesíti az azok terhére érkezı fizetési megbízásokat, továbbá jóváírja a Számlatulajdonos
javára érkezı pénzeszközöket.
A Számlavezetı hely a forintban vezetett pénzforgalmi számla megnyitását a jogszabályokkal
összhangban meghatározott igazoló okmányok benyújtásához köti.
A hatályos pénzforgalmi jogszabályok alapján a forintban vezetett pénzforgalmi számla
nyitásához szükséges okiratok:
a) jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság létrejöttéhez szükséges
nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett jogi személy és jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság esetében a nyilvántartást vezetı szervezettıl
származó, a nyilvántartásba vételt igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat),
közokiratba foglalt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, a vállalkozás vagy szervezet jellege
szerinti alapító dokumentumnak (pl. társasági szerzıdés, alapító okirat, alapszabályzat) a
nyilvántartásba vevı hatóság /cégbíróság vagy más hatóság (pl. Megyei Bíróság)/ által
elfogadott hatályos példánya, közjegyzı által vagy ügyvéd által ellenjegyzett hitelesített
aláírási címpéldány, valamint adószámát és statisztikai számjelét igazoló okirat
(amennyiben azt a cégkivonat nem tartalmazza),
b) nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személy és jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott alapító okiratának (társasági
szerzıdésének) másolati példánya, közjegyzı által hitelesített aláírási címpéldány, vagy
ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta, valamint – ha cégbejegyzésre kötelezett és a
pénzforgalmi számla megnyitása nem feltétele a cégbejegyzési kérelem benyújtásának –a
cégbejegyzési kérelem benyújtása során a cégbíróságtól kapott elektronikus tanúsítvány
vagy annak ügyvédi ellenjegyzéssel hitelesített papír alapú másolata,
c) általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személynek, illetve az
általános forgalmi adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozónak az Adó- és Pénzügyi
Ellenırzési Hivatalnál történt nyilvántartásba vételérıl szóló okirata másolati példánya.
Egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói, illetıleg a tevékenység végzéséhez
szükséges más igazolvány másolata. Amennyiben nem rendelkezik egyéni vállalkozói
igazolvánnyal, akkor nyilvántartást vezetı szerv által kiadott igazolás bemutatása.
d) a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett szervezet esetén – a szervezet jogi
formájára vonatkozó elıírások szerint – a létrejöttére, illetve nyilvántartásba vételére
vonatkozó okmányok, iratok.
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A pénzforgalmi számlát a Számlavezetı hely azonnali hatállyal megszünteti, ha a
nyilvántartásba még be nem jegyzett Számlatulajdonos a pénzforgalmi számla megnyitását
követı 90 (kilencven) napon belül a nyilvántartást vezetı szervezettıl származó, 30 (harminc)
napnál nem régebbi okirattal (cégkivonat) nem igazolja, hogy a nyilvántartásban szerepel.
A fentieken kívül a Számlavezetı hely felszólítja a Számlatulajdonos nevében eljáró,
képviseleti joggal rendelkezı személy(eke)t a pénzmosásról és a terrorizmus
finanszírozásának megelızésérıl és megakadályozásáról szóló hatályos törvény szerinti
ügyfélátvilágítás végrehajtása céljából az azonosításhoz szükséges dokumentumok
bemutatására, adatok közlésére, valamint a Tulajdonosi nyilatkozat kitöltésére.
Továbbá a Számlatulajdonos, illetve a nevében eljáró, képviseleti joggal rendelkezı
személy(ek) kötelesek a Számlavezetı hely részére megadni a mikrovállalkozási minısítés
elbírálásához szükséges foglalkoztatotti létszámra, árbevételre és mérlegösszegre vonatkozó
adatokat, majd aláírásával/aláírásukkal jóváhagyni az 1. számú melléklet szerinti
Nyilatkozatot.
3) A pénzforgalmi számla feletti rendelkezés
A pénzforgalmi számla felett a Számlatulajdonos(ok), illetve a meghatalmazás erejéig a
meghatalmazottak rendelkezhet(nek) teljeskörően.
A Számlatulajdonosnak, illetve a Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy(ek)nek
(cégképviselet) van lehetısége arra, hogy meghatározza a pénzforgalmi számla felett
rendelkezni jogosult személyeket (aki adott esetben önmaga is lehet).
A Számlatulajdonos, illetve a képviseletére jogosult személy(ek) bejelentési, illetve
rendelkezési jogosultságukat abban az esetben gyakorolhatják, ha a megválasztásukat
(kinevezésüket), valamint aláírásukat - a szervezet jogi formájára vonatkozó sajátosságok
figyelembevételével - hitelt érdemlı módon (pl. az illetékes cégbíróság által érkeztetett
bejegyzési vagy változásbejegyzési kérelemmel és aláírási címpéldánnyal/mintával) igazolják.
A gazdálkodó szervezet vezetıjének megválasztása tekintetében a Számlavezetı hely a vezetı
megválasztására vonatkozó okirat bírósági, cégbírósági átvételének igazolását, illetıleg egyéni vállalkozó esetén - az érvényes vállalkozói igazolvány/igazolás bemutatását, a
Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy (vezetı) aláírása tekintetében pedig a
közjegyzı által hitelesített aláírási címpéldány/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta
bemutatását fogadja el.
Ha vitatott a bejelentı jogosultsága a gazdálkodó szervezet képviseletére, a Számlavezetı
hely a bejelentés szempontjából a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosultnak tekinti a
bejelentıt mindaddig, amíg a szervezet nyilvántartására vonatkozó jogszabályok szerint a
szervezet képviseletére jogosult.
A Számlatulajdonos, illetve a képviseletére jogosult személy(ek) a pénzforgalmi számla felett
rendelkezésre jogosultak nevét és aláírás mintáját, valamint a rendelkezés módjára vonatkozó
egyéb kikötéseket az erre a célra szolgáló és a Számlavezetı hely által rendelkezésre bocsátott
nyomtatványon (a továbbiakban: aláírásbejelentı kartonon) kötelesek bejelenteni (állandó
meghatalmazottak).
A Számlatulajdonos képviseletére jogosult személynek a pénzforgalmi számla felett
rendelkezni jogosultak bejelentésekor a cégszerő aláírását kell használnia.
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Ez azt jelenti, hogy az aláírásbejelentı kartonnak a Számlatulajdonos neve és aláírása
rovatában a Számlatulajdonos cégszerő aláírását, azaz a cég elınyomott neve (ami lehet
bélyegzı is) mellett a közjegyzı által hitelesített vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási
címpéldány szerinti aláírását kell feltüntetni. Amennyiben a Számlatulajdonos bélyegzı
használatot kíván bejelenteni, akkor azt az aláírásbejelentı karton erre a célra rendszeresített
helyén külön is fel kell tüntetni (be kell mutatni).
A pénzforgalmi számla feletti rendelkezési jogosultság attól a naptól kezdve hatályos, amikor
a Számlatulajdonos, illetve a Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy a megfelelıen
kitöltött aláírásbejelentı kartont a Számlavezetı helyhez benyújtotta és azt a Számlavezetı
hely érvénybe helyezte.
Az Elektronikus számlavezetési szolgáltatást igénybe vevı Számlatulajdonos a Pénzforgalmi
Keretszerzıdés aláírásával egyidejőleg az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon
minden egyes felhasználóra vonatkozóan köteles rendelkezni az elektronikus aláírásra
jogosultak nevérıl és aláírási pontszámáról.
A pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre vonatkozó meghatalmazás lehet eseti (egy
alkalomra szóló) is, mely a meghatalmazó okiratban meghatározott megbízás egyszeri
elvégzésére jogosít. Az eseti meghatalmazást a Számlatulajdonos közokiratban, vagy teljes
bizonyító erejő magánokiratban köteles megadni oly módon, hogy az egyértelmően
tartalmazza a meghatalmazott személyazonosságának a megállapításához szükséges adatokat
és a rendelkezési jog tartalmát.
A Számlavezetı hely a pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre meghatalmazott személy
azonosítását a vonatkozó jogszabályok alapján elvégzi és a jogszabályok által elıírt adatokat
rögzíti. A Számlavezetı hely a rendelkezésre jogosult személytıl csak azután fogad el
rendelkezést, ha azonosítása már megtörtént.
A Számlatulajdonos a pénzforgalmi számlán történı forgalmazást a pénzforgalmi számla
felett rendelkezésre jogosult személyek bejelentését, a pénzforgalmi számla feletti
rendelkezésre meghatalmazott személy(ek) azonosítását, valamint a Pénzforgalmi
Keretszerzıdés aláírását követıen kezdheti meg.
A szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt a Számlatulajdonos, képviselıje, meghatalmazottja
köteles az általa a Számlavezetı hely rendelkezésére bocsátott azonosító adatokban
bekövetkezett bármely változásról 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Számlavezetı helyet.
A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát a Számlatulajdonos
viseli.
A rendelkezésre bejelentett személyekben történt változásokat, új személyek bejelentését a
Számlatulajdonos kizárólag új aláírásbejelentı karton kitöltésével kezdeményezheti.
A pénzforgalmi számla feletti rendelkezési joggal meghatalmazott személyek rendelkezési
jogosultságát a Takarékszövetkezet mindaddig érvényben lévınek tekinti, amíg az aláírási
jogban beállott változást (módosítást, törlést) a Számlatulajdonos a Számlavezetı hellyel
írásban nem közli.
A Számlatulajdonos képviselıjének módosítása/törlése esetén a változás okát hitelt érdemlı
módon igazolni kell (cégbírósági érkeztetéssel ellátott, a cégbírósághoz benyújtott, eredeti
változás bejegyzési kérelemmel - vagy az eredeti bemutatásával - és a közgyőlési határozattal,
vagy a közgyőlési határozat helyett egységes szerkezetbe foglalt, ügyvéd vagy jogtanácsos
által ellenjegyzett, az új képviselı nevét tartalmazó társasági szerzıdéssel, alapszabállyal,
alapító okirattal, stb.).
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A Számlatulajdonos rendelkezése nélkül vagy annak ellenére a Számlavezetı hely egyrészt
jogszabályi felhatalmazás alapján, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó, a hatályos
Hirdetményben rögzített jutalékkal és díjjal terhelheti meg a pénzforgalmi számlát. A
Takarékszövetkezet a jogszabályi felhatalmazás alapján történı terhelésrıl elızetesen nem
értesíti a kötelezett Számlatulajdonost.
4) A fizetési megbízások benyújtása
A Számlatulajdonosnak a fizetési megbízásokat papíralapon, az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványokon, az egyes fizetési módok esetében a hatályos pénzforgalmi
jogszabályokban rögzített, a teljesítéshez szükséges adattartalom feltüntetése mellett kell
megadnia. A Számlavezetı hely - térítés ellenében - a nyomtatványokat a Számlatulajdonos
rendelkezésére bocsátja, és csak az e nyomtatványokon adott megbízásokat fogadja el
teljesítésre.
A Számlavezetı hely szóban vagy telefonon keresztül közölt, illetve e-mail üzenet
formájában továbbított megbízást nem fogad el. A Számlavezetı hely a személyesen
benyújtott, a postai úton feladott, illetve a – külön szerzıdés alapján, az abban foglalt
rendelkezéseknek megfelelıen – telefaxon vagy elektronikus úton érkezett megbízásokat
veszi át. A telefaxon és az elektronikus úton továbbított fizetési megbízás szabályaira a külön
szerzıdésben (Szolgáltatási szerzıdésben) foglalt rendelkezések az irányadók.
A fizetési megbízásokat a Számlavezetı hely azok beérkezésének sorrendjében átvettnek
tekinti, a fizetési megbízás átvételének idıpontját (év, hó, nap, óra, perc) a fizetési
megbízáson/megbízásban rögzíti és tárolja. A fizetési megbízásokat a Számlavezetı hely – a
hatályos pénzforgalmi jogszabályok vagy a Számlatulajdonos eltérı rendelkezésének
hiányában - az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére vonatkozóan a
Számlavezetı hely nyilvántartása az irányadó. A készpénzfizetési megbízásokat – a hatályos
pénzforgalmi jogszabályok által kötelezıen sorba állított fizetési megbízások kivételével – a
Számlavezetı hely azonnal lekönyveli, tekintet nélkül az egyéb átvett, számlavezetı
rendszerben rögzített tételekre.
A Takarékszövetkezet a hozzá fizetési megbízások átvétele céljából alkalmazott győjtıláda
útján a munkanap kezdı és záró idıpontja között benyújtott fizetési megbízást a benyújtástól
számított 60 percen belül átveszi.
A Számlavezetı hely a Pénzforgalmi Keretszerzıdés alapján vállalja, hogy a Valós Idejő
Bruttó Elszámolási Rendszer – a továbbiakban: VIBER – alkalmazásával a forint átutalási
megbízás átvételét követıen haladéktalanul - rövid határidı mellett - teljesíti a belföldi
bankközi átutalásokat a részére személyesen átadott vagy telefaxon a címére megküldött
átutalási megbízások alapján.
A Számlavezetı hely – külön szerzıdés alapján - elektronikus úton is átveszi fizetési
megbízásokat.
A Számlavezetı hely a Számlatulajdonos fizetési megbízásainak teljesítése érdekében
jogosult "közremőködı" tevékenységét igénybe venni. Ha a közremőködı felelısségét
jogszabály vagy üzletszabályzat korlátozza, a Számlavezetı hely felelıssége a közremőködı
felelısségéhez igazodik.
A Számlavezetı hely nem vállal felelısséget a telefaxon átvett fizetési megbízások (átutalási
megbízások), valamint a Számlatulajdonos által elindított, de a Számlavezetı helyhez meg
nem érkezett megbízásokért. Az ezekbıl származó kár kizárólag a Számlatulajdonost terheli.
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Ezen kívül a Számlavezetı hely nem teljesíti a technikai okok miatt olvashatatlan
megbízásokat, azonban vállalja, hogy a hibás fogadásról telefonon megkísérli értesíteni a
Számlatulajdonost, továbbá ezen fizetési megbízások (átutalási megbízások és/vagy névre
szóló készpénzfelvételi utalványok) nem teljesítésérıl a beérkezés napján Értesítılevél
formájában tájékoztatja a Számlatulajdonost.
A Számlavezetı hely nem felel az olyan károkért, amelyek erıhatalom, bel- vagy külföldi
hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása
folytán következnek be. Nem vállal felelısséget a Számlavezetı hely az utólag hamisnak
bizonyult fizetési megbízások teljesítéséért, ha azok teljesítés elıtti ellenırzése során úgy járt
el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
A postai készpénzforgalomhoz kapcsolódó tételes bizonylatokra vonatkozóan a Számlavezetı
hely közvetítıi szerepet végez, tehát a Posta Elszámoló Központjától érkezı tételes
bizonylatokat felülvizsgálat nélkül továbbítja a Számlatulajdonos részére. A befizetı a
pénzforgalmi számlán jóvá nem írt postai befizetésekre vonatkozó érdeklıdéssel a
postahelyen és a Posta Elszámoló Központon kívül a Számlavezetı helyhez is fordulhat.
Szintén a Számlavezetı helyhez kell fordulni a pénzforgalmi számlán jóváírt befizetésekre
vonatkozóan is.
5) Fizetési megbízások jóváhagyása
Fizetési megbízások teljesítését - a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett
átutalás kivételével – a Számlavezetı hely akkor hajthatja végre, ha a Számlatulajdonos, mint
fizetı fél azt elızetesen jóváhagyta. A fizetési megbízás jóváhagyása, több fizetési mővelet
teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyása a Számlatulajdonos elızetes nyilatkozata alapján
történik. A fizetési megbízás teljesítés Számlatulajdonos általi elızetes jóváhagyásának a
Számlavezetı hely a fizetési megbízás Számlavezetı helyen bejelentett módon történı
aláírásának és Számlavezetı helyhez történı benyújtásának együttes megtörténtét tekinti.
Csoportos beszedési megbízás teljesítésének Számlatulajdonos általi elızetes jóváhagyása ezen fizetési megbízás teljesítésének feltételéül szolgáló – Felhatalmazás csoportos beszedési
megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítása, megszüntetése formanyomtatvány vagy a
Szolgáltató/Partner által készített Felhatalmazó levél Számlatulajdonos általi - a Számlavezetı
helynél bejelentett módon történı - aláírásával és a Számlavezetı helyhez elfogadás,
nyilvántartásba vétel céljából történı benyújtásával együttesen valósul meg.
Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás teljesítésének Számlatulajdonos általi
elızetes jóváhagyása a Felhatalmazó levél Számlatulajdonos által - a Számlavezetı helynél
bejelentett módon történı - aláírásával és a Számlavezetı helyhez nyilvántartásba vétel
céljából történı benyújtásával együttesen valósul meg.
A tartalmilag helyes Felhatalmazó levél esetében az erre kijelölt fórum – a vonatkozó belsı
eljárási rendet követve - egyedileg dönt a Felhatalmazó levél nyilvántartásba vételérıl, illetve
átvételének elutasításáról. A befogadó, illetve elutasító döntés meghozataláig a Számlavezetı
hely nem teljesíti a szóban forgó Felhatalmazó levél alapján benyújtott fizetési megbízásokat,
azok teljesítését felhatalmazó levél hiányára hivatkozva visszautasítja. A nyilvántartásba vett
Felhatalmazó levelet a Számlavezetı hely a Felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési
megbízás teljesítés Számlatulajdonos által történı elızetes jóváhagyásának tekinti.
A Számlatulajdonos a Pénzforgalmi Keretszerzıdés aláírásával elızetesen jóváhagyja
egyrészt a Számlavezetı hely téves bejegyzésének a pénzforgalmi számlán történı
helyesbítését, másrészt a számlavezetéshez kapcsolódó, a Pénzforgalmi Keretszerzıdésben,
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valamint a Pénzforgalmi Keretszerzıdés mellékletét képezı aktuális Hirdetményben foglalt
jutalék, költség és díj pénzforgalmi számlán történı elszámolását.
A fizetési megbízás teljesítését a Számlavezetı hely által történt átvételét követıen a
Számlatulajdonos nem vonhatja vissza. Kivételt képeznek a Számlatulajdonos által terhelési
nap megadásával kezdeményezett átutalási megbízások, valamint a Számlatulajdonos
pénzforgalmi számlája terhére fogadott csoportos beszedési megbízások, ahol a
Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését a Számlavezetı helyhez eljuttatott, a
Számlavezetı helynél bejelentett módon aláírt rendelkezı levél formájában a terhelési napot
megelızı banki munkanap végéig külön indoklás nélkül visszavonhatja.
A fizetési megbízás kedvezményezettje által közvetlenül vagy számlavezetı pénzforgalmi
szolgáltatóján keresztül benyújtott fizetési megbízás visszavonását a teljesítés napján
kizárólag a Kedvezményezett, az általa kiállított írásbeli hozzájáruló nyilatkozat
Számlavezetı helyhez történı benyújtásával kezdeményezheti.
A Számlavezetı hely a fizetési megbízásokat a Pénzforgalmi Keretszerzıdés mellékletét
képezı "Számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját érintı fizetési megbízások
benyújtásának és teljesítésének rendjérıl" szóló Tájékoztatóban meghatározottak szerint
teljesíti. A Számlavezetı hely a megbízási díjak, jutalékok, kamatok mértékét, az egyes
fizetési módoknál alkalmazott teljesítési határidıket, egyes egyéb számlavezetési feltételeket
aktuális Hirdetményeiben teszi közzé.
6) Fizetési módok
A Számlatulajdonos pénzforgalmi számlájával kapcsolatban - ha a fizetési módot jogszabály
kötelezıen nem írja elı - a következı fizetési módok alkalmazhatók:
a)
fizetési számlák közötti fizetési módok:
aa) átutalás különösen,
1. egyszerő átutalás,
2. csoportos átutalás,
3. rendszeres átutalás,
4. hatósági átutalás, átutalási végzés.
ab) beszedés különösen
1. a felhatalmazó levélen alapuló beszedés,
2. váltóbeszedés,
3. csekkbeszedés,
4. csoportos beszedés,
5 határidıs beszedés
6. okmányos beszedés.
ac) a fizetı fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés
fizetés bankkártyával
ad) okmányos meghitelezés (akkreditív)
b)
pénzforgalmi számlához kötıdı készpénzfizetési módok:
ba) készpénzbefizetés pénzforgalmi számlára,bb) készpénzkifizetés pénzforgalmi
számláról.
c)
pénzforgalmi számla nélküli fizetési mód:
ca) belföldi postautalvány.
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Ha a Számlatulajdonosok egymás között más fizetési módban nem állapodnak meg, a
pénzforgalmi bankszámláról történı kifizetést egyszerő átutalással kell teljesíteni.
Amennyiben a Takarékszövetkezet valamely, az ÁSZF hatálya alá esı szolgáltatás nyújtása
során a Magyar Posta Zrt. szolgáltatását veszi igénybe, vagy közvetíti, e vonatkozásban a
Magyar Posta Zrt. megfelelı szerzıdési feltételei (üzletszabályzata, egyéb szabályzatai) is
irányadónak tekintendık.
7) A fizetési megbízások teljesítésének szabályai
a) Általános szabályok:
A
Számlavezetı
hely
a
fizetési
megbízás
teljesítési
határidejét
–
a
Számlatulajdonos/Kedvezményezett által megjelölt késıbbi idıpont (teljesítési dátum), vagy
jogszabály eltérı rendelkezése hiányában - a fizetési megbízás átvételének idıpontjától
számítja.
A fizetési megbízás átvételének idıpontja az az idıpont, amikor az Ügyfél, mint Fizetı fél
közvetlenül vagy a Kedvezményezett által vagy a Kedvezményezetten keresztül közvetve
benyújtott fizetési megbízása a Számlavezetı helyhez beérkezett. A Számlavezetı helyhez
nem munkanapon beérkezett fizetési megbízást a Számlavezetı hely a következı banki
munkanapon átvettnek tekinteni.
Ha a Számlavezetı hely törvény vagy a Számlatulajdonossal történt megállapodás alapján a
fizetési megbízást sorbaállítja, akkor a teljesítési határidık számítása szempontjából a fizetési
megbízás átvételének idıpontja az az idıpont, amikor a teljesítéshez (részteljesítéshez)
szükséges fedezet a Fizetı fél Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján rendelkezésre áll.
A teljesítési határidı számítása szempontjából az átutalási végzés átvételének idıpontja az az
idıpont, amikor az átutalási végzés alapján a Számlavezetı hely átutalási kötelezettsége – ide
értve az átutalási végzésen alapuló kifizetést és az átutalási végzésben megjelölt pénzösszeg
visszatartását is - beáll.
Az InterGiro2 fizetési megbízások esetében a teljesítési határidı számítása szempontjából a
fizetési megbízás átvételének idıpontja az az idıpont, amikor a fizetési megbízás a
Számlavezetı helyhez beérkezett és a teljesítéshez vagy részteljesítéshez szükséges fedezet a
Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján rendelkezésre áll.
Ha a fizetési megbízás benyújtása „Terhelési nap” feltüntetésével történik, a fizetési megbízás
átvételi idıpontja az az idıpont, amikor a terhelési napon a fizetési megbízás teljesítéséhez
vagy részteljesítéshez szükséges fedezet a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján
rendelkezésre áll.
A Számlavezetı hely a fizetési megbízások teljesítése során - jogszabályban meghatározott
eseteket kivéve - kizárólag a fizetési mőveletet kezdeményezı Számlatulajdonos által a
fizetési megbízásban foglalt rendelkezései szerint jár el.
A hatályos pénzforgalmi jogszabályok, illetve a felek eltérı rendelkezésének hiányában a
fizetési megbízás teljesülésének idıpontja az a nap, amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve
a beszedési megbízás kedvezményezettjének a fizetési számláján jóváírják.
A pénzforgalmi bankszámlára történı készpénzbefizetés vagy a pénzforgalmi bankszámláról
történı készpénzkifizetés akkor teljesül, amikor a készpénzt a kifizetı hely (Számlavezetı
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hely vagy kijelölt Takarékszövetkezet) pénztáránál vagy a Postán be- vagy kifizetik, illetve a
kifizetendı összeg átvételének lehetıségét a Posta biztosítja. A készpénzátutalás akkor
teljesül, amikor a jogosult számára a készpénz a készpénzátutalásban megjelölt helyen
rendelkezésre áll.
A készpénzfizetés belföldi postautalvánnyal akkor teljesül, amikor a belföldi postautalványon
feladott összeget a Posta a jogosult átvevı részére kifizeti vagy az átvétel lehetıségét
biztosítja. A bankkártyával történı fizetés akkor teljesül, amikor annak szabályszerő
használatát elfogadják.
A Számlavezetı hely a fizetési megbízást késedelmesen teljesíti, a késedelem idejére az
irányadó kamatlábbal meghatározott kamatot köteles a Számlatulajdonosnak megfizetni, aki
követelheti a késedelmi kamatot meghaladó kárát is. Ha a fizetési megbízás a hibás teljesítés
következtében részben vagy egészben meghiúsult, a Számlavezetı hely köteles a fizetési
megbízás összegét vagy annak meghiúsult hányadát a megbízó kérésére haladéktalanul
visszatéríteni.
A teljesítési határidı számítása szempontjából nem minısülnek banki munkanapnak azok a
napok, amelyeken a fizetési megbízás teljesítésében közremőködı bármely intézmény
üzletvitel céljából nem tart nyitva.
Amennyiben a fizetési megbízás a hatályos pénzforgalmi jogszabályok elıírásaiba ütközik, és
a Számlavezetı hely ezt észleli, akkor a fizetési megbízás teljesítését megtagadja. Ha a
Számlavezetı hely a hatályos pénzforgalmi jogszabályok elıírásai alapján a fizetési megbízás
teljesítését legkésıbb a fizetési megbízás átvételét követı banki munkanapon visszautasítja, a
visszautasítás okát közli és az okmányokkal vagy ellenjegyzéssel ellátott papír alapú
megbízások esetén a fizetési megbízást és az okmányokat visszaküldi, egyéb papír alapú és
elektronikusan benyújtott megbízások esetén a visszautasításról szóló értesítést küld.
A megbízások teljesítésének pontos rendjérıl, valamint a fizetési megbízások jóváírásának
várható idıpontjáról a „Számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját érintı pénzforgalmi
megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjérıl” szóló tájékoztató ad útmutatást.
A Számlavezetı hely biztosítja, hogy a Számlatulajdonos a Tájékoztatóban rögzített
idıintervallumban benyújtott InterGiro2 átutalási megbízások összege a kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatójának az MNB-nél vezetett pénzforgalmi számláján legkésıbb a
fizetési megbízás Számlavezetı hely általi átvételét követı 6 (hat) órán belül jóváírásra
kerüljön.
A hivatkozott Tájékoztatóban rögzített benyújtási idıpontot követıen a Számlavezetı helyhez
beérkezı InterGiro2 átutalási megbízásokat a Számlavezetı hely feldolgozásra elıkészítialakilag, tartalmilag megvizsgálja-, de a tényleges feldolgozásra (fedezetvizsgálat, a megbízás
összegének a fizetı fél pénzforgalmi számláján történı elszámolásra) és teljesítésre csak a
következı banki munkanap kerül sor.
Amennyiben a Számlatulajdonos forint pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által
kezelt fizetési számlára címzett egyszeri- de nem hatósági átutaláson vagy átutalási végzésen
alapuló-, illetve csoportos átutalási megbízásait elektronikus úton kezdeményezi, akkor a
Számlavezetı hely ezen átutalási megbízásokat InterGiro2 átutalási megbízásnak tekinti.
A Számlavezetı hely InterGiro2 átutalási megbízásnak tekinti és kezeli a Számlatulajdonos
által benyújtott rendszeres (állandó) megbízás alapján forint pénznemben belföldi
pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számla javára kezdeményezett átutalásokat is
függetlenül attól, hogy a Számlatulajdonos a tartós megbízást papír alapon vagy elektronikus
úton nyújtotta be a Számlavezetı helyhez. Amennyiben a Számlatulajdonos forint
pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett egyszeriHatályos: 2013. január 1.
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de nem hatósági átutaláson vagy átutalási végzésen alapuló- átutalási megbízást papír alapon
a Számlatulajdonos írásban adott külön kérésére InterGiro2 rendszerben történı továbbítását
kéri, akkor a Számlavezetı hely ezen átutalási megbízásokat InterGiro2 átutalási megbízásnak
tekinti, amennyiben a megbízást a Számlatulajdonos személyesen az ügyintézınek adja át.
A Számlatulajdonos által papír alapon – személyesen, postai úton vagy külön szerzıdés
alapján telefaxon keresztül – benyújtott átutalási megbízásokat a Számlavezetı hely
InterGiro1 átutalási megbízásként kezeli és a Tájékoztatóban rögzítettek szerint – egy
bankmőveleti munkanapon belül – teljesíti.
A Számlavezetı hely biztosítja, hogy az InterGiro1 fizetési megbízások összege a
kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának az MNB-nél vezetett pénzforgalmi számláján
legkésıbb a fizetési megbízás Számlavezetı hely általi átvételét követı munkanap végéig
jóváírásra kerüljön.
Amennyiben a Számlatulajdonos az átutalási megbízást – függetlenül attól, hogy azt a
Számlavezetı hely InterGiro2 átutalásnak vagy InterGiro1 fizetési megbízásnak tekinti terhelési nap feltüntetésével nyújtja be, úgy a Számlavezetı hely vállalja, hogy az átutalási
megbízáson feltüntetett terhelési napon teljesíti a fizetési megbízást.
A fizetési megbízás teljesítésének elıfeltétele az, hogy a Számlatulajdonos pénzforgalmi
számláján legyen számlaegyenleg. Amennyiben az egyszerő és a csoportos átutalási megbízás
fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre a fizetésre kötelezett pénzforgalmi számláján,
akkor a Számlavezetı hely részteljesítést nem végez.
Csoportos beszedési megbízás kizárólag elektronikusan nyújtható be, melyet a Számlavezetı
hely külön szerzıdés alapján fogad be és dolgoz fel. A Számlatulajdonos a csoportos
beszedési állományok benyújtására vonatkozó külön szerzıdésben vállalja, hogy a csoportos
beszedési megbízásokat a beszedési megbízáson megjelölt terhelési napot legalább öt
munkanappal megelızıen nyújtja be a Számlavezetı helyhez.
A Számlavezetı hely a fizetési megbízásokat a pénzforgalmi számla tárgynapi fedezete (azaz
az elızı napi záróegyenleg és a tárgynapi jóváírásoknak a teljesítésnél a feldolgozás során
még figyelembe vehetı része, valamint a Számlatulajdonos szabad hitelkerete) erejéig
teljesíti.
A Számlavezetı hely – a tárgynapi teljesítésre átvett - a fizetési megbízások teljesítésébıl reá
háruló feladatokat egy bankmőveleti munkanap – az a nap, amelyen a Takarékszövetkezet
bankmőveletet végez - alatt végzi el. Amennyiben a Számlatulajdonos az átutalási megbízást
teljesítési nap feltüntetésével nyújtja be, úgy a Számlavezetı hely vállalja, hogy az átutalási
megbízáson feltüntetett teljesítési napon teljesíti a fizetési megbízást.
A Számlavezetı hely a téves bejegyzés helyesbítését nem tekinti fizetési mőveletnek. A téves
számlavezetıi bejegyzésbıl eredı bármely irányú eltérés a pénzforgalmi számla
egyenlegében nem eredményezhet a Számlatulajdonos vagyonában beálló változást.
Ennek megfelelıen a Számlavezetı hely joga és kötelessége a saját tévedésén alapuló jóváírás
vagy terhelés esetén a téves bejegyzést – elévülési idın belül – a Számlatulajdonos külön
rendelkezése nélkül minden egyéb, a Számlatulajdonos számláját érintı fizetési megbízást –
az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint az egyéb szerzıdési
viszonyból származó zárolást megelızıen - helyesbíteni. A helyesbítésrıl a Számlavezetı
hely az ok megjelölésével utólag tájékoztatja a Számlatulajdonost.
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A fizetési megbízások közül a Számlavezetı hely elıször - a Számlatulajdonos rendelkezése
és az általa meghatározott sorrendre tekintet nélkül - a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban
foglaltak alapján benyújtott hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásokat teljesíti, az ott
meghatározott módon.
A Számlatulajdonos és a Számlavezetı hely között létrejött egyéb pénzforgalmi szolgáltatásra
vagy kiegészítı pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés alapján keletkezı banki
követeléseket a Számlavezetı hely beszámítási jogával élve – a vonatkozó szerzıdésben
rögzített hozzájáruló ügyfélnyilatkozat alapján – az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és
átutalási végzés követıen, de még a Számlatulajdonos által kezdeményezett megbízások elıtt
teljesíti.
A Számlatulajdonos külön, eseti rendelkezése nélkül, de a Számlatulajdonos Pénzforgalmi
Keretszerzıdésben rögzített felhatalmazása alapján a Számlavezetı hely beszámítási jogával
élve megterhelheti a Számlatulajdonos nála vezetett pénzforgalmi számláját a számlavezetési
tevékenysége körében keletkezett esedékes követelésével. A Számlavezetı hely a
Számlatulajdonossal szemben –a pénzforgalmi szolgáltatói tevékenysége körében keletkezett
esedékes követelését - a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban felsorolt elınyösen
rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzés követıen, de még a Számlatulajdonos által
kezdeményezett fizetési megbízásokat megelızıen teljesíti.
A Számlavezetı helyet ez a jog a csıd bejelentésérıl, illetve a felszámolási eljárás
elrendelésérıl történı tudomásszerzéséig illeti meg.
A pénzforgalmi számlához kötıdı készpénzfizetési megbízásokat, a csoportos beszedési
megbízás teljesítéseket, valamint a Számlatulajdonosnak a Felhatalmazó levélben rögzített
ezirányú rendelkezésének megfelelıen a felhatalmazó levél alapján kezdeményezett beszedési
megbízás teljesítéseket a számlán kötelezıen sorba állított hatósági átutalás és az átutalási
végzés teljesítését követıen a szükséges fedezet megléte esetén a Számlavezetı hely azonnal
lekönyveli, tekintet nélkül a Számlavezetı hely nyilvántartásában rögzített egyéb
ügyfélmegbízásokra.
b) Fizetési megbízások sorba állítása
1) A Számlavezetı hely téves bejegyzésének helyesbítését szolgáló terhelı tranzakció – az
elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést is megelızve – a pénzügyi
fedezet rendelkezésre állásáig vagy az elévülési idıpontig a Számlatulajdonos
pénzforgalmi számláján sorba állításra kerül. A Számlavezetı hely a sorba állítás
idıtartama alatt a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít.
A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesítendı átutalás teljesítése
szempontjából a Számlatulajdonos részére vezetett valamennyi fizetési számla
(pénzforgalmi számla, a Számlatulajdonos szabad rendelkezéső elkülönített számlái,
valamint lekötött betét számlái) egy fizetési számlának minısül.
2) Amennyiben a hatósági átutalás és átutalási végzés a fedezetösszevonást követıen
pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthetı, abban az esetben,
mint ún. elınyösen rangsorolt fizetési megbízásokat a Számlavezetı hely az azonnali
visszaküldést kérı rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig de legfeljebb azonban 35 (harmincöt) napig – a Számlatulajdonosnak a megbízásban
szereplı összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett pénzforgalmi számláján, ennek
hiányában a hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásban feltüntetett terhelendı
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pénzforgalmi számlán sorba állítja. A sorba állítás idıtartamának számítása a fizetési
megbízás átvételét követı naptári napon kezdıdik.
A Számlavezetı hely a sorba állítás idıtartama alatt a hatósági átutalásra és az átutalási
végzésre a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít. A sorba állítás
idıtartamának elteltét követıen a Számlavezetı hely a fizetési megbízás teljesítését
visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából.
3) A Számlatulajdonos és a Számlavezetı hely között létrejött egyéb pénzforgalmi
szolgáltatásra vagy kiegészítı pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés alapján a
Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján nyilvántartott, a Számlavezetı hely, mint
kedvezményezett javára rögzített követelést a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáig
vagy az elévülési idıpontig a Számlavezetı hely sorba állítja. A Számlavezetı hely
beszámítási jogával élve a sorba állítás idıtartama alatt a rendelkezésre álló részfedezet
erejéig – a vonatkozó szerzıdésben rögzített hozzájáruló nyilatkozat alapján a
Számlatulajdonos által kezdeményezett megbízások teljesítése elıtt - részfizetést teljesít.
4) A Számlatulajdonos pénzforgalmi számlájára érkezı, felhatalmazó levélen alapuló
beszedési megbízásokat fedezethiány esetében, mint vissza nem utasított fizetési
megbízásokat a Számlavezetı hely a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján a
Számlatulajdonos által a Felhatalmazó levélben rögzített idıtartamig, de legfeljebb 35
(harmincöt) napig sorba állítja. A sorba állítás idıtartamának számítása a fizetési megbízás
átvételét követı naptári napon kezdıdik. A sorba állítás idıtartama alatt a Számlavezetı
hely a pénzforgalmi számla tényleges egyenlegéig részfizetést teljesít. A sorba állítás
idıtartamának elteltét követıen a Számlavezetı hely a fizetési megbízás teljesítését
visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából.
5) A fedezethiány miatt nem teljesíthetı csoportos beszedési megbízást a Számlavezetı hely
nem állítja sorba a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján.
6) A fedezethiány miatt nem teljesíthetı állandó átutalási megbízást a Számlavezetı hely a
terhelési naptól számított 35 munkanap idıtartamra állítja sorba a Számlatulajdonos
pénzforgalmi számláján. A sorba állítási idı alatt a Számlavezetı hely részfizetést nem
teljesít, a fedezet hiányában a sorba állítási idıszak lejártát követıen az állandó átutalási
megbízás teljesítését a Számlavezetı hely visszautasítja, a megbízást törli a
nyilvántartásából.
7) Csoportos átutalási megbízást, valamint fizetési számláról kezdeményezett
készpénzfizetést a Számlavezetı hely nem állítja sorba, részfizetést nem teljesít, fedezet
hiányában a megbízás teljesítését visszautasítja.
8) A Számlavezetı hely – a hatályos pénzforgalmi jogszabályok eltérı rendelkezése
hiányában, illetve ha a Számlatulajdonossal másként nem állapodik meg – a pénzforgalmi
számlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthetı átutalási és beszedési
megbízásokat visszautasítja.
9) A Számlatulajdonossal kötött külön megállapodás (Sorbaállítási szerzıdés) alapján a
Számlavezetı hely a Számlatulajdonos pénzforgalmi számlája terhére átvett,
Számlatulajdonos által kezdeményezett fizetési megbízásokat 35 (harmincöt) napig sorba
állítja és az abban meghatározott módon teljesíti. A sorba állítás határideje a fizetési
megbízás átvételét követı munkanapon kezdıdik. A sorba állítás idıtartamának számítása
a fizetési megbízás átvételét követı naptári napon kezdıdik.
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10) Fedezethiány esetén a Számlatulajdonossal kötött külön megállapodás alapján a
Számlavezetı hely a fizetési számla terhére átvett fizetési megbízásokat, a számlavezetı
hely téves bejegyzése miatt keletkezett helyesbítı tételeket, valamint egyéb szerzıdéses
viszonyból származó számlavezetıi követeléseket a kapcsolódó hitelkeret terhére is
teljesíti.

8) Készpénzfizetési (pénztári) mőveletek
Készpénz felvétel
A Számlavezetı hely lehetıséget biztosít a Számlatulajdonosoknak készpénzfelvételi
utalvány-füzet igénylésére, amely forint készpénzfelvételre használható fel. A
Számlatulajdonos illetve a pénzforgalmi számlához bejelentett rendelkezık (illetve az általuk
megjelölt személyek) a pénzforgalmi számla terhére kiállított készpénzfelvételi
utalvánnyal/készpénzfelvételi megbízással készpénzt vehet fel a Számlavezetı hely, illetve a
Számlatulajdonos
által
megjelölt
számlavezetett
pénzforgalmi
szolgáltató
(Takarékszövetkezet) kijelölt pénztáránál.
A Számlavezetı hely a készpénzfelvételi utalványt – átvételi elismervény ellenében – a nála
bejelentett módon aláírt meghatalmazásban szereplı személynek adja ki.
Készpénzfelvételi megbízás nyomtatványon benyújtott készpénzfelvételi igényt a
Takarékszövetkezet csak a pénzforgalmi számlához bejelentett rendelkezıktıl fogad el.
A készpénzfelvételi utalványt/készpénzfelvételi megbízást jól olvashatóan, tintával,
golyóstollal vagy írógéppel kell kitölteni. A felvenni kívánt összeget számmal és betővel
azonosan kell megjelölni, a kiállítás hónapját betővel kell feltüntetni, s ezt követıen a
készpénzfelvételi utalványt/készpénzfelvételi megbízást a Számlavezetı helynél bejelentett
módon alá kell írni. Az utalványlapot (az utalványt és a terhelési értesítést)/készpénzfelvételi
megbízást a rovatoknak, illetve az elınyomott szövegnek megfelelıen olvashatóan kell
kiállítani úgy, hogy utólagos betoldás vagy egyéb módosítás, illetve hamisítás lehetısége
kizárt legyen. Az utalványlapon/készpénzfelvételi megbízáson a keltezés rovatba a kiállítás
helyét és idejét (év, hó, nap) kell bejegyezni, a hónapot mindig betőkkel megjelölve
(megjelölhetı rövidítve is).
A Számlatulajdonosnak a készpénzfelvételi utalványt lehetıleg 1.000,- Ft-ra kerekítve kell
kiállítania. Ettıl eltérni csak indokolt esetben (pl. a számlamegszüntetése esetén) lehet.
A készpénzfelvételi utalvány elılapján a kibocsátó Számlatulajdonos megnevezheti a
készpénzfelvétellel megbízott természetes személyt. Ilyenkor a kiszolgáló pénztár az utalvány
összegét csak a megnevezett személynek fizeti ki.
Ha a készpénzfelvételi utalvány elılapján a kibocsátó Számlatulajdonos nem nevez meg
készpénzfelvétellel megbízott személyt, úgy a kiszolgáló pénztár az utalvány összegét a
bemutató személynek fizeti ki. A személyazonosságot minden esetben igazolni kell.
A kiszolgáló pénztár a készpénzfelvételi utalvány igazolt, illetve az azt bemutató
benyújtójával az utalvány hátlapját - az összeg átvételének elismeréseként - aláíratja, és
feltünteti az igazolásnál, illetve a pénzfelvétel során felhasznált személyi okmány adatait. A
beváltott készpénzfelvételi utalvány alapján a Számlavezetı hely a kifizetett összeggel a
kibocsátó Számlatulajdonos - készpénzfelvételi utalványon megjelölt – pénzforgalmi
számláját megterheli.
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Ha a kellı idıben bemutatott készpénzfelvételi utalvány összegének kifizetéséhez szükséges
pénzügyi fedezet a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján nem áll rendelkezésre, a
Számlavezetı hely az utalványt a benyújtó részére - a hátlapon szereplı pénzátvételi igazolást
törölve - teljesítetlenül visszaadja. Készpénzfelvétel esetében a Számlavezetı hely nem
alkalmaz részteljesítést.
A készpénzfelvételi utalvány-füzetet a Számlavezetı hely a nála bejelentett aláírás-bejelentı
kartonon meghatározott módon aláírt igénylésen megjelölt személynek szolgáltatja ki. Külön
kérésre az utalványfüzetet tértivevényes ajánlott levélben küldi meg a Számlatulajdonos
részére.
A Számlavezetı hely által kibocsátott - szigorú számadási kötelezettség alá vonható készpénzfelvételi utalvány három részbıl áll:
a) a tıszelvénybıl (amely a füzetben visszamarad),
b) az utalványból és
c) a terhelési értesítés szelvénybıl.
Nem teljesít a kifizetı hely kifizetést a keltezés nélküli vagy elıre keltezett és az olyan
utalványra/megbízásra sem, amelyet hibásan vagy érthetetlenül állítottak ki, javították vagy
sérült, illetve rontott. Érvénytelen az az utalvány/megbízás is, amelyen a pénzforgalmi számla
számát nem megfelelıen tüntették fel, elınyomott szövegében betoldást alkalmaztak, vagy
amelyen az összeget eltérıen tüntették fel betőkkel és számokkal (illetve az összeg az
utalványon és a terhelési értesítésen eltérıen szerepel).
Ezeket az utalványokat a Számlatulajdonosnak meg kell ıriznie, és a legközelebbi
készpénzfelvételi utalvány-füzet igénylésekor – áthúzással és lyukasztással érvénytelenítve –
a Számlavezetı helyhez be kell küldenie.
A készpénzfelvételi utalványt 8, azaz nyolc naptári napon belül (bemutatási határidı) kell
bemutatni a kifizetı hely pénztáránál készpénz kifizetés végett. Az ezt követıen benyújtott
készpénzfelvételi utalványra a kifizetı hely kifizetést nem teljesít.
Az említett határidıt attól a naptól kell számítani, amely az utalványon, mint a kiállítás napja
szerepel, de a határidıbe a kiállítás napját nem kell beleszámítani. Ha a határidı utolsó napja
a kifizetı helynél munkaszüneti nap, a határidı a következı elsı munkanapon jár le.
A kitöltetlen készpénzfelvételi utalványok elvesztése, illetéktelen kézbe kerülése (ellopása)
vagy megsemmisülése esetén a Számlatulajdonosnak ezt a körülményt haladéktalanul, írásban
be kell jelentenie a Számlavezetı helynek. Az elvesztett vagy illetéktelen kézbe jutott
készpénzfelvételi utalvány benyújtását ebben az esetben a Számlavezetı hely figyelemmel
kíséri, de az esetleges beváltásáért felelısséget nem vállal. Az elvesztett (eltulajdonított stb.)
készpénzfelvételi utalvány megkerülésérıl a Számlavezetı helyet haladéktalanul, írásban
ugyancsak értesíteni kell. A Számlavezetı hely a bejelentést 5 (öt) évig, azon belül a
pénzforgalmi számla megszőnéséig tartja nyilván.
Újabb készpénzfelvételi utalványt a Számlatulajdonos igénylılap felhasználásával igényelhet.
Az igénylılapot kitöltve és a bejelentett módon aláírva – személyesen vagy postai úton – kell
a számlavezetı bankfiókhoz eljuttatnia (az igényléshez a rontott utalványt mellékelni kell).
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A Számlatulajdonosnak – pénzforgalmi számlája megszőnése esetén – a birtokában lévı
felhasználatlanul maradt készpénzfelvételi utalvány-füzete(ke)t (utalványlapokat) a
Számlavezetı helyhez vissza kell juttatnia.
A számlavezetett pénzforgalmi szolgáltatónál történı készpénzfelvétel a készpénzfelvételi
utalványok felhasználásával/készpénzfelvételi megbízás benyújtásával történik. A
Számlatulajdonosnak a felvenni kívánt forintösszeg erejéig fedezetet kell biztosítania a
kifizetı hely pénzforgalmi számláján.
A nagyösszegő készpénzfelvételrıl – és azok igényelt címleteirıl- a Takarékszövetkezet a
Számlatulajdonostól legalább az elızı munkanap 12 óráig beérkezı elızetes írásbeli
értesítést kér. A Takarékszövetkezet amennyiben nem történt bejelentés, és lehetısége van rá,
dönthet a nagyösszegő készpénz felvétel teljesítésérıl.
A készpénzfelvételi tranzakciók fedezeti összegét [amennyiben az a tárgynapon a kijelölt
kifizetı helyen kifizetésre kerül] a Számlavezetı hely a tárgynapon könyveli.
Készpénz befizetés
A készpénz befizetése a Számlavezetı helyen és a számlavezetett pénzforgalmi szolgáltató
(Takarékszövetkezet)
kiválasztott
pénztárában
alkalmazott
befizetési
bizonylat
felhasználásával történik.
A számlavezetett pénzforgalmi szolgáltató kiválasztott pénztárában befizetett összegeket a
Számlavezetı hely a fedezeti összeg fogadását követıen haladéktalanul jóváírja a
Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján.

9) A deviza és valuta megbízások teljesítése forintszámlán
a.) Deviza jóváírások a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számlán
A Számlavezetı hely pénzforgalmi számlán korlátozás nélkül teljesíthet jóváírást.
A Számlavezetı hely a pénzforgalmi számlák javára érkezı devizaösszegeket mindenkor az
aktuális Hirdetményben meghatározott árfolyamok alkalmazásával és értéknappal számolja el
a Számlatulajdonossal.
Mivel az átutalt összeg pénzneme eltér a fizetési megbízásban megjelölt pénzforgalmi
számlának a devizanemétıl, így a Számlavezetı hely automatikusan, konverziós
tranzakcióként jóváírja az összeget az átutalásban megjelölt pénzforgalmi számlán.
A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján történı jóváírás értéknapja nem lehet korábbi,
mint a küldı pénzforgalmi szolgáltató által megadott terhelési nap, azaz a Számlavezetı hely
számláján történı jóváírás értéknapja, ez esetben a Számlatulajdonos számláján a
fedezetbiztosítás napjával kerül jóváírásra az összeg.
Az átutalással fizetési számlára érkezı összegeket forintban írja jóvá a Számlavezetı hely a
Számlatulajdonos megbízásban megjelölt pénzforgalmi számláján.
b.) Devizaterhelések a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számlán
A Takarékszövetkezet aznapi feldolgozásra mindenkor az aktuális Hirdetményében közzétett
idıpontig beadott átutalási megbízásokat veszi át. Ezen idıpont után benyújtott átutalási
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megbízásokat a Számlavezetı hely következı banki munkanapon beérkezettnek tekinti és a
teljesítési határidıket attól a naptól számítja. Amennyiben a következı banki munkanap
munkaszüneti nap, akkor a feldolgozás az azt követı elsı bankmőveleti munkanapon történik
meg.
Amennyiben a Számlatulajdonos az átutalási megbízást teljesítési nap megadásával tölti ki,
úgy a Számlavezetı hely az átutalási megbízásban feltüntetett terhelési napon teljesíti a
megbízást.
A Számlavezetı hely ragaszkodik ahhoz, hogy a fedezet a Számlatulajdonos pénzforgalmi
számláján biztosított legyen.
Külön megállapodás hiányában az olyan átutalási megbízásokat, amelyek összege meghaladja
a terhelendı pénzforgalmi számla egyenlegét, a Számlavezetı hely a Számlatulajdonos
egyidejő értesítése mellett visszaküldi, illetve a Számlatulajdonossal történt megállapodás
alapján sorba állítja. A Számlavezetı hely fedezetlen átutalási megbízás esetén részteljesítést
nem végez. Ilyen esetben a Számlavezetı hely kéri a Számlatulajdonos ismételt rendelkezését.
A Számlavezetı hely a Számlatulajdonos átutalási megbízásait mindenkor az aktuális
Hirdetményben meghatározott árfolyam alkalmazásával és értéknappal teljesíti.
10) Fizetési megbízások utólagos helyesbítése
A Számlatulajdonos az elızetesen általa jóváhagyott a Számlavezetı helyhez benyújtott
InterGiro2 átutalási megbízás banki teljesítése során vagy teljesítését követıen
kezdeményezheti a megbízás visszavonását/törlését legkésıbb az eredeti InterGiro2 átutalási
megbízás teljesítésre történı átvételét követı 30. (harmincadik) munkanapon a
Tájékoztatóban meghatározott határidı szerint a Számlavezetı helyhez benyújtott:
-

a Számlavezetı helynél bejelentett módon aláírt, erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon (RECALL megbízás).
Electra terminálon keresztül az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon vagy
azzal azonos tartalmú elektronikus jelszóval aláírt levél megküldésével.

A RECALL megbízás alapján a Számlavezetı hely, az eredeti InterGiro2 megbízás
teljesítésétıl függıen, haladéktalanul intézkedik a megbízás törlése vagy visszahívása
érdekében.
A Számlavezetı hely, a RECALL megbízás alapján ellenırzi az eredeti megbízás teljesítését,
majd az alábbiak szerint jár el:
- Amennyiben a RECALL megbízásban megjelölt eredeti fizetési megbízást a
Számlavezetı hely átvette, de még nem fogadta be, Számlavezetı hely megtesz minden
tıle elvárhatót az eredeti megbízás törlése érdekében.
- Ha a RECALL megbízásban megjelölt eredeti fizetési megbízás átvétele és befogadása
megtörtént - vagyis a Számlavezetı hely a teljesítés érdekében szükséges feladatokat
elvégezte -, a Számlavezetı hely RECALL üzenetet indít a kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatója felé az eredeti megbízás visszahívása érdekében.
A belföldi elszámolóház (GIRO Zrt.) felé továbbított RECALL üzenet alapján a belföldi
elszámolóház a feldolgozásból kizárja az eredeti megbízást, amennyiben az még nem került
továbbításra a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felé és az elszámolóház nem
kezdte meg az eredeti megbízás elszámolását. A Számlavezetı hely ez esetben a belföldi
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elszámolóház kizárásra vonatkozó értesítése alapján rendezi a megbízás összegét a
Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján.
Amennyiben a belföldi elszámolóház felé továbbított RECALL üzenetben megjelölt eredeti
fizetési megbízást a belföldi elszámolóház továbbította a kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatója felé vagy a belföldi elszámolóház már megkezdte az eredeti fizetési megbízás
feldolgozását a RECALL üzenet fogadásakor, a belföldi elszámolóház továbbítja a RECALL
üzenetet a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója felé.
Az eredeti InterGiro2 átutalási megbízásnak a kedvezményezett számláján történı jóváírását
követıen a RECALL üzenet alapján kizárólag a kedvezményezett hozzájárulása mellett
történhet meg a visszahívott InterGiro2 átutalási megbízás összegének visszautalása (pozitív
válasz) vagy a kedvezményezett rendelkezése alapján a visszahívás elutasítása (negatív
válasz). Az eredeti InterGiro2 átutalás összegének jóváírását követıen a kedvezményezettnek
legfeljebb 60 (hatvan) munkanap áll rendelkezésére a visszahívás kezdeményezés
megválaszolására. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos által személyesen vagy postai
úton megküldött erre a célra kialakított a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történı
aláírt nyomtatványon fogadja el a Számlatulajdonos RECALL üzenetre adott válaszát.
Az InterGiro2 RECALL megbízások esetében a Számlavezetı hely felelıssége kizárólag a
RECALL megbízás teljesítéséig, a RECALL üzenetek továbbításáig terjed.
A Számlatulajdonos a fizetési megbízás teljesítését követıen haladéktalanul, de legfeljebb a
fizetési megbízás teljesítését követı 60. (hatvanadik) napig kezdeményezheti az általa
elızetesen jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített InterGiro1 típusú
fizetési megbízás utólagos helyesbítését.
A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési megbízás helyesbítése
iránti kérelem esetén a Számlavezetı hely köteles bizonyítani, hogy a kifogásolt fizetési
megbízást a Számlatulajdonos, mint fizetı fél elızetesen jóváhagyta, a fizetési megbízás a
Számlatulajdonos által benyújtott megbízásnak megfelelıen került rögzítésre, teljesítésre és a
teljesítést mőszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta.
A Számlatulajdonos által elızetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízás teljesítése esetén a
Számlavezetı hely haladéktalanul megtéríti a fizetı fél Számlatulajdonos részére a fizetési
megbízás összegét, helyreállítja a pénzforgalmi számla megterhelés elıtti állapotát, valamint
megtéríti a Számlatulajdonos jogosnak minısített kártérítési követelését.
A Számlavezetı hely mentesül a fentiek szerinti kárviselési felelıssége alól, ha bizonyítja,
hogy a Számlatulajdonos által elızetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízással
összefüggésben keletkezett kárt a fizetı fél Számlatulajdonos csalárd módon eljárva okozta.
A Számlavezetı hely visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül
kezdeményezett, és a fizetı fél Számlatulajdonos által elızetesen jóváhagyott fizetési
megbízás összegét, ha:
a) a jóváhagyás idıpontjában a Számlatulajdonos a fizetési megbízás összegét nem ismerte,
és
b) a fizetési megbízás összege meghaladta azt az összeget, amely a fizetı fél
Számlatulajdonos részérıl az adott helyzetben ésszerően elvárható volt.
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A fentiekben rögzített feltételek együttes fennállása tekintetében a bizonyítási kötelezettség
kizárólag a fizetı fél Számlatulajdonost terheli. A fizetı fél Számlatulajdonos részérıl a
fizetési megbízás adott helyzetben ésszerően elvárható összegének megítélése során a
Számlavezetı hely a Számlatulajdonos ugyanazon kedvezményezett részére teljesített korábbi
fizetési megbízásait, valamint a fizetési megbízás kezdeményezésének körülményeit veszi
figyelembe. A Számlavezetı hely a visszatérítési igény elbírálása során a Számlatulajdonos
által benyújtott, a vitatott fizetési megbízás kedvezményezettje által kiállított nyilatkozat
alapján jár el, melynek tartalma részletesen kiterjed:
-

a fizetı fél Számlatulajdonos és a Szolgáltató/Partner közötti megállapodásban rögzített
fizetési gyakoriságra;
a Számlatulajdonos fizetési szokásaira,
a vitatott fizetési kötelezettség kiszámítása során a kedvezményezett által alkalmazott
számítási módra/követelés elemekre (pl. fizetési hátralék, késedelmi kamat, stb..).

A fizetı fél Számlatulajdonos visszatérítési felszólamlása során nem hivatkozhat az a)
bekezdésre abban az esetben, ha a fizetési megbízás teljesítésének alapfeltételét képezı,
egyben a kapcsolódó fizetési megbízások elızetes jóváhagyását szolgáló Felhatalmazó
levélben a vitatott fizetési megbízás teljesítését megelızıen a Számlatulajdonos a teljesítés
felsı értékhatárát rögzítette. Ezen kívül nem hivatkozhat a visszafizetési feltételek b) pontjára,
ha a fizetési megbízás teljesítése a fizetési megbízásban rögzített követelés pénzneme és a
megbízásban megadott terhelendı pénzforgalmi számla pénzneme különbözött, ezért a
Számlavezetı hely a megbízás teljesítése napján aktuális Hirdetményben rögzített árfolyamot
alkalmazta az átváltás során.
A fizetı fél Számlatulajdonos továbbá nem jogosult a visszatérítésre, ha az elızetes
jóváhagyást közvetlenül a Számlavezetı helynek adta meg, és a fizetési megbízás
benyújtására vonatkozó elızetes tájékoztatási kötelezettséget a Számlavezetı hely vagy a
kedvezményezett a fizetési megbízás teljesítésének esedékességét megelızıen 28
(huszonnyolc) nappal teljesítette.
A kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizetı fél
Számlatulajdonos által elızetesen jóváhagyott fizetési megbízás visszatérítésére vonatkozó
igényét a Számlatulajdonos a terhelés napjától számított 56 (ötvenhat) napig érvényesítheti. A
Számlavezetı hely a visszatérítés elbírálását csak akkor kezdi meg, ha a Számlavezetı hely a
Számlatulajdonostól a visszatérítési igény jogosságát bizonyító, a Szolgáltató/Partner által
kiállított, a Számlavezetı hely által elıírt tartalmi követelményeknek megfelelı nyilatkozatot
átvette. A Számlavezetı hely a Számlatulajdonos visszatérítésre vonatkozó igényének
benyújtásától számított 10 (tíz) munkanapon belül a fizetési megbízás összegét visszatéríti
vagy az igényt indokolással ellátva elutasítja. A visszatérítés elutasítása esetén a
Számlavezetı hely egyidejőleg tájékoztatja a Számlatulajdonost a jogvita peren kívüli
elintézésére rendelkezésre álló fórumokról.
Amennyiben a Számlatulajdonos a fizetési megbízáson hibás pénzforgalmi jelzıszámot tüntet
fel, akkor ezen megbízás nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért a Számlavezetı helyet
nem terheli felelısség.
A Számlavezetı hely azonban köteles a Számlatulajdonos helytelen adatközlése miatt hibásan
teljesített fizetési megbízás összegének visszaszerzése érdekében az adott helyzetben
általában elvárható magatartást tanúsítani.
A Számlatulajdonos által kezdeményezett, de a Számlavezetı hely által hibásan teljesített
fizetési megbízásért a Számlavezetı hely felel kivéve, ha bizonyítja, hogy a fizetési megbízás
összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához már beérkezett. Ebben az esetben
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ugyanis a fizetési mővelet hibás teljesítésének rendezéséért a kedvezményezett pénzforgalmi
szolgáltatója felel. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója haladéktalanul jóváírja a
kedvezményezett fizetési számláján, illetve a kedvezményezett rendelkezésére bocsátja a
fizetési megbízás összegét.
A Számlavezetı hely a fizetési megbízás nem teljesítése vagy hibás teljesítésébıl adódó
felelısségének fennállása esetén a nem teljesített vagy hibásan teljesített fizetési megbízás
összegét haladéktalanul visszatéríti a Számlatulajdonos részére, és a pénzforgalmi számlát
olyan állapotba hozza, mintha a hibásan teljesített fizetési megbízásra nem került volna sor.
Ezen kívül a Számlatulajdonos kérésére - a fizetési megbízás nem teljesítéséért vagy hibás
teljesítéséért való felelısség kérdésétıl függetlenül - a nem teljesített vagy hibásan teljesített
fizetési megbízás nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható
magatartást tanúsít, valamint a szóban forgó fizetési megbízás nyomon követésének
eredményérıl a Számlatulajdonost tájékoztatja.
11) A Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR)
Amennyiben a Számlatulajdonos pénzforgalmi számlájával szemben – fedezethiány miatt –
harminc napot meghaladó idıszak alatt, megszakítás nélkül, egy millió forintnál nagyobb
összegő sorba állított követelést tart a Számlavezetı hely nyilván, akkor a központi
hitelinformációs rendszerrıl szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban KHR törvény)
14/B. §-a értelmében a Számlatulajdonos referenciaadatait a Számlavezetı hely a Központi
Hitelinformációs Rendszert-t (a továbbiakban KHR) kezelı pénzügyi vállalkozás részére
megküldi. Az adatokat a KHR – a törvényi elıírásnak megfelelıen – a szerzıdés, illetve a
követelések sorba állítása megszőnésének idıpontjától számított 5 (öt) évig kezeli.
A Számlatulajdonos személyével kapcsolatban megküldendı azonosító adatok: cégnév, név;
székhely; cégjegyzékszám (egyéni vállalkozói igazolvány szám); adószám.
A pénzforgalmi számlával kapcsolatban megküldendı adatok: a szerzıdés azonosítója
(száma), a sorba állított követelések összege és pénzneme, a követelések sorba állításának
kezdı és megszőnési idıpontja; perre utaló megjegyzés.
A Számlatulajdonos bármely referenciaadat-szolgáltatónál jogosult tájékoztatást kérni arról,
hogy milyen adatai szerepelnek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató
adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt (ki, mikor
és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz) a nyilvántartott Számlatulajdonos korlátozás
nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A referenciaadatszolgáltató a tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak
haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a
kért adatokat zárt módon megküldi a referenciaadat-szolgáltatónak. A referenciaadatszolgáltató az adatokat a kézhezvételt követıen ugyancsak zárt módon, kézbesítési
bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül
eljuttatja a kérelmezı Számlatulajdonoshoz. A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás az itt írt
tájékoztatási kötelezettségét – ha a nyilvántartott Számlatulajdonos ezt kéri – elektronikus
adatközlés útján is teljesítheti.
12) Kamatozás, lekötés
A Számlavezetı hely lekötött betéti számlát nyit a Betétes számára, amennyiben a
Számlatulajdonos a betét elhelyezésére rendelkezést ad. A lekötött betéti számlán elhelyezett
összeget a Számlavezetı hely lekötött betétként kezeli. A lekötött betétszámla megnyitásának
feltétele, hogy a Számlatulajdonos a Számlavezetı helynél pénzforgalmi számlával
rendelkezzék.
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A betétlekötés minimális összegét mindenkor a Hirdetmény tartalmazza. Az egyes
betétösszegek elhelyezése betétlekötési megbízások alapján történik. A lekötési idı a
betétalszámlán történı elhelyezés napján kezdıdik.
Az egyes betétösszegeket a Számlatulajdonos a Hirdetményben szereplı kondíciók mellett, az
általa meghatározott idıtartamra kötheti le.
A Számlatulajdonosnak lehetısége van futamidı alatt a betétet azonnali hatállyal felmondani,
ebben az esetben a Takarékszövetkezet mindenkor a Hirdetményben közzétett felmondási
kamatot fizeti.
Lekötött betétek esetén a Számlatulajdonosnak módja van részösszeg felvételére is.
Részösszeg felvétele esetén a maradványösszeg - az az összeg, amely részösszeg felvétele
esetén a betétszámlán marad - az eredeti lekötési feltételek mellett kamatozik tovább lejáratig.
A betétlekötési megbízás meghosszabbítása esetén a betétösszeg a hatályos Hirdetményben a
konstrukcióra közzétett kamatozási feltételek szerint kerül lekötésre.
A Számlatulajdonosnak a lekötési idıt – hónapokban / napokban kifejezve - kell megjelölnie
a betétlekötési megbízáson. Ha a betét futamidejének lejárata munkaszüneti napra esik, akkor
a tıke és a kamat az adott munkaszüneti napon kerül átutalásra.
A Számlatulajdonos a lejárati napot megelızı napig rendelkezhet a betét és kamata lejárat
utáni kezelésérıl. Lejárati rendelkezéseinek típusai a következık lehetnek:
• a tıke és a kamat összegének átvezetése a fizetési számlára,
• a tıke és a kamat együttes összegének lekötése azonos futamidıre,
• a tıke lekötése azonos futamidıre, a kamat a fizetési számlára kerül.
Amennyiben a Számlatulajdonos a lejáró betét sorsáról a lejárat napját megelızıen külön nem
rendelkezik, úgy a betéti összeg és a megszolgált kamat automatikusan a Számlatulajdonos
fizetési számláján kerül jóváírásra.
A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy ismételt elhelyezés esetén ellenkezı értelmő
lejáratra vonatkozó rendelkezése hiányában a betétszámlán elhelyezett tıkét és a kamatot a
Takarékszövetkezet újra leköti az utolsóként kapott megbízás és a hatályos "Hirdetmény"
szerint.
A fix kamatláb a lekötési idıtartam egészére vonatkozó kamatláb, amely a betétügylet
futamideje alatt nem változtatható.
Változó kamatláb esetén a lekötési idıtartam alatt a Takarékszövetkezet változtathatja a
lekötött betétekre vonatkozó kamat mértéket. Ebben az esetben minden kamatozó napra, az
arra a napra érvényes Hirdetmény szerinti kamatösszeget kell számítani.
A Számlavezetı hely a pénzforgalmi számlán történı jóváírás napjától kezdıdıen a számlán
fennálló követelés után az egyenleg nagyságától függıen a Számlatulajdonosnak mindenkor a
vonatkozó aktuális Hirdetményben közzétett módon és mértékben kamatot fizet, melyet a
Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül havonta ír jóvá.
Ha a Számlatulajdonos a pénzforgalmi számlán lévı összeg lekötésérıl és betéti számlára
történı helyezésérıl nem rendelkezik, azt a Számlavezetı hely látraszóló ügyfélkövetelésként
kezeli.
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Számlavezetı hely jogosult a lekötési idıtartamokhoz és elhelyezési összegsávokhoz tartozó
kamatok mértékének bármikor történı megváltoztatására, mely kamatváltozás azonban a már
lekötött fix kamatozású betéteket futamidejük végéig nem érinti.
A hatályos kamatmértékeket és az Egységesített Betéti Kamatláb Mutatót (a továbbiakban:
EBKM) a Számlavezetı hely Hirdetményében, elektronikus úton (a Takarékszövetkezet
honlapján) és az üzleti célra nyitva álló helyiségében teszi közzé. A kamatozás kezdı napja a
jóváírás napja, a kamatozás utolsó napja a lejáratot megelızı munkanap.
A pénzforgalmi számlák esetében a kamatszámításnál használt viszonyszám értéke 365 nap.
A kamatszámítás az alábbi képlet alapján történik:
a fizetési számla napi záróegyenlege × a kamat mérték (%)
100 x 360 vagy 365

Egyedi lekötött betétek esetén az EBKM mértéke a lekötési megbízásra kerül felvezetésre.
13) Kamatok, jutalékok, díjak és egyéb terhelések
A Számlavezetı hely a bankszámlavezetéssel kapcsolatos jutalékok, díjak mértékérıl, ezek,
valamint a felmerült költségek, továbbá a kamat és a rendelkezésre tartási jutalék
felszámításának módjáról mindenkor az aktuális Hirdetményben tájékoztatja a
Számlatulajdonost.
A Takarékszövetkezet a bankszámlavezetéssel kapcsolatos más szervek által a
Takarékszövetkezetnek felszámított tényleges költségeket (pl. postai készpénz forgalom
költségei) a számlatulajdonosra áthárítja.
A számlatulajdonos bankszámláinak vezetéséért, a pénzforgalom lebonyolításáért a tartozik
forgalom után felszámítandó forgalmi jutalék számítási módja:
tartozik forgalom×jutalék (‰)
1.000
A Takarékszövetkezet a bankszámlákkal kapcsolatos kamatok mértékérıl, továbbá a
jutalékokról, a díjakról és a költségekrıl az általa közzétett Hirdetményben ad tájékoztatást.
A Számlavezetı hely rendszeresen fizetendı díjnak tekinti a számlavezetés havi díját, a
számlacsomagok havi díját, a zárlati díjat, egyéb kapcsolódó szolgáltatások (pl. SMS-Info,
Electra) havi díját, az állandó átutalások után felszámított díjat, valamint a csoportos
beszedések után felszámított díjat. A fenti felsorolásból kimaradt többi díjtételt (pl.
készpénzfelvét díja, készpénz befizetés díja, eseti átutalás díja) a Számlavezetı hely nem
rendszeres fizetendı díjnak tekinti.
A minimális és maximális forgalmi jutalék mértékét - amennyiben ilyen létezik - a
Takarékszövetkezet Hirdetményben teszi közzé. A számlatulajdonos hozzájárul ahhoz a
szerzıdésben, hogy a Takarékszövetkezet a jutalékok, díjak és felmerült költségek
összegével bankszámláját külön rendelkezése nélkül megterhelje. A Takarékszövetkezet a
Számlatulajdonos rendelkezése nélkül jogosult a Számlatulajdonos bármelyik nála vezetett ,
nem meghatározott célra elkülönítetten kezelt bankszámlája tekintetében és terhére- beleértve
a betétként elhelyezett összegeket, annak lejáratakor- bármilyen jogcímen és bármilyen
devizában keletkezett hitelintézeti (pénzügyi és kiegészítı szolgáltatásból eredı) követelését
beszámítani. Amennyiben az adott devizában nem áll rendelkezésre a követelés kielégítésére
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megfelelı összeg, az az adott napi deviza eladási árfolyamon forintkövetelésre
átkonvertálható.
Amennyiben - fedezethiány miatt - a Takarékszövetkezet a bankszámlát, illetve a
betétszámlát nem tudja megterhelni, kényszerhitel alszámlát nyit, amely a Hirdetményben
megjelöltek szerint kamatozik.
A Számlavezetı hely a Hirdetményt az ügyfelek részére nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti,
valamint a www.polgaritakarek.hu honlapon közzéteszi.
A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Számlavezetı hely a hatályos adójogszabályok
rendelkezései szerinti terheket (pl.: kamatadó) az adójogszabályokban meghatározottak
szerint levonja.
14) A Takarékszövetkezet titoktartási kötelezettsége
A Számlavezetı hely kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonos gazdasági
helyzetérıl, üzleti kapcsolatairól és terveirıl tudomására jutott adatokat banktitokként kezeli,
azokról harmadik személy részére - jogszabályokban meghatározott esetek kivételével - csak
a Számlatulajdonos meghatalmazása, illetve rendelkezése esetén és kizárólag a
meghatalmazásban, illetve rendelkezésben meghatározott keretek között ad felvilágosítást.
15) A Számlatulajdonosok tájékoztatása
A szerzıdés megkötése elıtt a Takarékszövetkezet a szerzıdés egy példányának
Számlatulajdonos részére papíron, vagy tartós adathordozón történı átadásával, valamint a
Takarékszövetkezet honlapján és az Ügyfelek számára nyitva álló helyiségben az
Üzletszabályzat, az ÁSZF és a Hirdetmény közzétételével tesz eleget jogszabályi elızetes
tájékoztatási kötelezettségének. A tartós adathordozó jelenti a CD lemezt, az Internetet (szők
értelemben a Takarékszövetkezet honlapját www.polgaritakarek.hu) .
A Számlavezetı hely a Pénzforgalmi Keretszerzıdés módosulásáról, úgymint a megbízási
díjak, jutalékok mértékének, az egyes fizetési módoknál alkalmazott teljesítési határidıknek,
egyes egyéb számlavezetési feltételeknek a változásáról a módosítás hatályba lépését
megelızıen, Hirdetmény útján értesíti a Számlatulajdonost.
A Takarékszövetkezet a Hirdetményt az ügyfelek részére nyitva álló helyiségeiben, valamint
a honlapján www.polgaritakarek.hu) teszi közzé.
A Számlavezetı hely a Számlatulajdonost a fizetési megbízások teljesítésérıl, a
Számlatulajdonos pénzforgalmi számlájának javára/terhére elszámolt fizetési megbízás
azonosítását lehetıvé tevı adatokról(a fizetési megbízás átvételének napjáról vagy a teljesítés
értéknapjáról, a fizetési megbízáson eredetileg megadott pénznemben számított összegrıl, a
teljesítés során alkalmazott átváltási árfolyamról, InterGiro2 átutalási megbízás esetében a
megbízásban feltüntetett kiegészítı információkról), a pénzforgalmi számla egyenlegének
ezzel összefüggı változásairól, valamint tételesen a Számlavezetı hely részére fizetendı
díjról, költségrıl, a tárgynapon teljesített fizetési megbízások után a Takarékszövetkezetet
terhelı tranzakciós illeték összegérıl, valamint a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján
sorbanálló fizetési megbízásokról, illetve a pénzforgalmi számlán már elszámolt InterGiro2
átutalási megbízás(ok)ra vonatkozó, fizetı fél által kezdeményezett visszahívás
kezdeményezés(ek)rıl (RECALL megbízás) utólag - magyar nyelven – a Takarékszövetkezet
havonta egyszer számlakivonatot készít a hóvégi zárást követıen.
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A Takarékszövetkezet a számlakivonat havi egyszeri rendelkezésre bocsátásáért vagy
átadásáért nem számít fel külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget.
Amennyiben a Takarékszövetkezet az ügyféllel a fent meghatározottól eltérı kivonatkészítés
gyakoriságban egyezett meg, akkor az ügyfél köteles a mindenkor hatályos Hirdetményben
meghatározott díjat megfizetni.
A papír alapon kinyomtatott kivonatokat a Takarékszövetkezet postai kézbesítéssel küldi meg
a Számlatulajdonos részére. A Számlavezetı hely - a pénzforgalmi jogszabályokban elıírt
kivételekkel – nem köteles a Számlatulajdonosnak szóló iratokat ajánlott, tértivevényes,
illetve értékküldeményként postára adni. Az ügyfél írásbeli kérésére és felelısségére a
Takarékszövetkezet a levelezést visszatartja, és helyben kézbesíti. Az ügyfélforgalmi értesítı
Számlavezetı helyen tartása esetén a Számlavezetı hely minden kivonatot kézbesítettnek
tekint.
A papír alapon kinyomtatott kivonatok mellett lehetıség van külön megállapodás alapján arra,
hogy az ügyfél elektronikus formátumban, azaz e-mail útján megküldött fájlként kérje az
utólagos számlakivonatot Hirdetményben rögzített költség megtérítése ellenében. Az
elektronikusan elıállított bankszámlakivonat aláírás nélkül készül, és nem minısül hivatalos
bankszámlakivonatnak. Amennyiben az ügyfél e-mailen történı értesítést kér, tudomásul
veszi, hogy az e-mail nem biztosít titkosított adatátvitelt, ezért az ilyen módon továbbított
számlakivonatokhoz illetéktelenek is hozzáférhetnek. A nem titkosított adatátvitel miatt
keletkezı károkért, továbbá az elektronikusan küldött anyagokban utóbb bekövetkezett
esetleges változásokért a Takarékszövetkezet nem vállal felelısséget. A Számlatulajdonos
köteles bejelenteni, amennyiben e-mail címe megváltozott, vagy megszüntetésre került, e
bejelentési kötelezettség elmulasztásból eredı károkért a Takarékszövetkezetet felelısség
nem terheli.
Az ügyfél és a Takarékszövetkezet között fennálló Homebank elektronikus kapcsolat esetén
az elektronikus úton szolgáltatott adat a számlakivonatot helyettesíti, de az ügyfél kérésére a
Takarékszövetkezet a nyomtatott számlakivonatot az ügyfél rendelkezésére bocsátja, melynek
díját a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza.
A Számlatulajdonos/Fizetı Fél kérésére és/vagy a Rendelkezésre jogosult szabályszerően
kiállított kérésére a Takarékszövetkezet a Hirdetményben megjelölt költség megtérítése
ellenében az elkészített, vagy korábban már elküldött bankszámlakivonatról másolatot, illetve
eseti bankszámlakivonatot készít, amely a Számlavezetı Helyen vehetı át.
A Számlavezetı hely fenntartja magának a jogot, hogy a számlával kapcsolatos levelezést a
számlaegyenleg kimerülését eredményezı utolsó kifizetés dátumát követı 10 (tíz) év eltelte
után megsemmisítse.
16) Betétbiztosítás
A Számlavezetı hely által kezelt, valamennyi névre szóló betét (a látra szóló pénzforgalmi
számla pozitív egyenlege, illetve a lekötött betéten tartott összegek) az Országos
Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosított, kivéve:
A)
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

az alábbi ügyfelek által elhelyezett betéteket:
a költségvetési szerv
a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévı gazdasági társaság
az önkormányzat
a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár
a befektetési alap
a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelı szervezetei,
az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv
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g.)
h.)
i.)
j.)
k.)

az elkülönített állami pénzalap
a pénzügyi intézmény
a Magyar Nemzeti Bank
a befektetési vállalkozás, tızsdetag, illetıleg árutızsdei szolgáltató
a kötelezı vagy az önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetı-védelmi alap,
illetve a Pénztárak Garancia Alapja
l.) a bank vezetı állású személye, választott könyvvizsgálója, valamint a bankban legalább
5 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezı személy és mindezen személyekkel közös
háztartásban élı közeli hozzátartozó
m.) az l.) pontban felsorolt személyek befolyásoló részesedésével mőködı gazdálkodó
szervek által elhelyezett betétek
n.) a kockázati tıketársaság és a kockázati tıkealap betétei, valamint a felsoroltak külföldi
megfelelıinek betétei.

B) az alábbi feltételekkel rendelkezı betéteket:
a)

b)
c)

az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerzıdés szerint, a szerzıdéskötés
idıpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejő betétekhez képest jelentısen
magasabb kamatot vagy más vagyoni elınyt kap, valamint
az olyan betétre, amelyrıl bíróság jogerıs ítélettel megállapította, hogy az abban
elhelyezett összeg pénzmosásból származik,
olyan betétre, melyet nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági
Együttmőködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetıeszközében
helyeztek el.

A biztosítottak esetében az OBA a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét
tıke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan, legfeljebb a hatályos
törvénynek az Országos Biztosítási Alap tevékenységére vonatkozó részében meghatározott
összegig fizeti ki kártalanításként.
A betétbiztosítás és a kártalanítás további feltételeit a hitelintézetekrıl és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény 97-107. §-aiba foglaltak
tartalmazzák.
17) A Pénzforgalmi Keretszerzıdés módosítása
A Számlavezetı hely jogosult a Pénzforgalmi Keretszerzıdésben, az annak elválaszthatatlan
mellékletét képezı jelen Általános Szerzıdési Feltételekben és a „Számlatulajdonos
pénzforgalmi számláját érintı fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjérıl"
szóló Tájékoztatóban foglalt feltételeket, valamint a Hirdetményben meghatározott kamatot,
díjat vagy költséget, illetve árfolyamot - a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével egyoldalúan módosítani.
A Számlavezetı hely a Pénzforgalmi Keretszerzıdés, valamint az annak elválaszthatatlan
mellékletét képezı dokumentumokban foglalt feltételek és a Hirdetményben meghatározott
kamatok, díjak vagy költséget, valamint referencia-árfolyamok egyoldalú módosításának
jogát az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja:.
a.
b.

a jogi, szabályozói környezet változása;
a Számlavezetı hely tevékenységére, mőködési feltételeire vonatkozó vagy azt érintı
jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a Számlavezetı helyre kötelezı egyéb
szabályozók megváltozása;
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

a Számlavezetı hely közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése;
a kötelezı tartalékolási szabályok kedvezıtlen változása;
a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása;
a Számlavezetı hely forrásköltségeinek változása;
a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása;
a pénzpiaci forrásszerzési lehetıségek változása;
a tıke- és pénzpiaci kamatlábak változása;
a Számlavezetı hely mőködési feltételeinek megváltozása.(az adott szolgáltatás
nyújtásához közvetlenül kapcsolódó, a Takarékszövetkezet által más szolgáltató
számára megfizetett költségelemek díjának emelkedése, a szolgáltató általi új díjtétel
bevezetése, valamint az adott szolgáltató üzletszabályzatában és hirdetményében
bekövetkezı módosítás)

A Számlavezetı hely a Pénzforgalmi Keretszerzıdés, valamint az annak elválaszthatatlan
mellékletét képezı dokumentumokban foglalt feltételek és a Hirdetményben meghatározott
kamatok, díjak vagy költséget, valamint referencia-árfolyamok Ügyfél számára kedvezıtlen
módosítását a módosítás hatálybalépését legalább 60 (hatvan) nappal megelızıen Hirdetmény
formájában a www.polgaritakarek.hu honlapon közzéteszi.

Amennyiben a Pénzforgalmi Keretszerzıdés, az annak elválaszthatatlan mellékletét képezı
dokumentumokban foglalt feltételek vagy a Hirdetményben meghatározott kamatok, díjak
vagy költséget, valamint referencia-árfolyamok módosítását a Számlatulajdonos nem fogadja
el, azt a Felek a Pénzforgalmi Keretszerzıdés a Számlatulajdonos általi, a módosítás
hatálybalépésének napjával történı felmondásnak tekintik. Ha a Számlatulajdonos a
módosítás hatálybalépéséig írásban a Pénzforgalmi Keretszerzıdést nem mondja fel, úgy a
Számlavezetı hely a módosítást általa elfogadottnak tekinti.
A Pénzforgalmi szerzıdés megszőnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni.
A Számlavezetı hely jogosult a kamatlábak és átváltási árfolyamok azonnali módosítására a
Számlatulajdonos elızetes értesítése nélkül is. A Számlavezetı hely a Számlatulajdonost a
kamatlábak és átváltási árfolyamok módosulásáról legkésıbb a hatályba lépés idıpontjában a
www.polgaritakarek.hu honlapon közzétett, valamint az ügyféltérben kifüggesztett aktuális
Hirdetmény formájában tájékoztatja.

18) A Pénzforgalmi Keretszerzıdés felmondása
A Pénzforgalmi Keretszerzıdés hatályára vonatkozóan a Keretszerzıdésben foglaltak az
irányadók.
A Pénzforgalmi Keretszerzıdést bármelyik Fél írásban felmondhatja.
A Számlatulajdonos írásban kezdeményezheti a Pénzforgalmi Keretszerzıdés azonnali
felmondását. A Számlavezetı hely a Pénzforgalmi Keretszerzıdésnek a Számlatulajdonos
által történı megszüntetését ahhoz a feltételhez köti, hogy a Számlatulajdonos köteles a
Számlavezetı hellyel szemben fennálló minden tartozását visszafizetni.
A Számlavezetı hely a Pénzforgalmi Keretszerzıdés felmondása esetén a vonatkozó
pénzforgalmi számla/számlák, valamint a kapcsolódó elkülönített számlák egyenlegét,
valamint a megszolgált kamat összegét a számlavezetéssel és a pénzforgalom lebonyolításával
kapcsolatos, az aktuális Hirdetményben rögzített jutalékok, díjak és költségek kiegyenlítését
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követıen a Számlatulajdonos kérése szerint készpénzben kifizeti, vagy átutalási megbízás
formájában a Számlatulajdonos által írásban közölt fizetési számlára átutalja. A Számlavezetı
hely a pénzforgalmi számlán fennálló esetleges hiteltartozást a kapcsolódó szerzıdésben
foglaltak szerint rendezi.
A Számlavezetı hely két hónap felmondási idı mellett kezdeményezheti a Pénzforgalmi
Keretszerzıdés felmondását. Kivételt képez, ha a Számlatulajdonos a Pénzforgalmi
Keretszerzıdésben rögzített kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte. Ebben az
esetben a felmondási idıt a Számlavezetı hely a Számlatulajdonos részére megküldött
felmondó levélben rögzíti. Továbbá Felek kötelesek egymással szemben a felmondási idı
utolsó napjáig elszámolni.
Amennyiben a számlavezetéssel és a pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos
bankköltségek fedezetére a hónap utolsó napján történı záráskor a pénzforgalmi számlán
nincs fedezet és a Számlatulajdonos a költséghátralékot a Számlavezetı hely felszólításának
kézhezvételétıl számított 15 (tizenöt) napon belül nem rendezi, a Számlavezetı hely a
Pénzforgalmi Keretszerzıdést felmondja és a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját és a
hozzá kapcsolódó elkülönített számlákat a 15 (tizenöt) napos felmondási idı lejártát követı
banki munkanapon megszüntetni.
A Számlatulajdonos köteles a Számlavezetı hellyel szemben fennálló minden tartozását a
számlamegszüntetéshez kapcsolódóan is felmerülı bankköltségek figyelembe vételével
rendezni, amennyiben erre nem kerül sor a Számlavezetı hely jogosult a számlán keletkezett
hiányt végrehajtás úján beszedni.
19) Vegyes rendelkezések
A fizetési megbízások teljesítéséhez szükséges idıtartam szempontjából banki munkanapnak
az a nap tekintendı, amelyen a Számlavezetı hely fizetési mővelet teljesítése céljából nyitva
van. Ha a Számlavezetı hely a pénzforgalmi mőveletet olyan napon végzi, amely ténylegesen
pihenınap vagy munkaszüneti nap, akkor a megbízás teljesítése azon a munkanapon
kezdıdik, amelyen az Elszámolóház szolgáltatást végez.
A Pénzforgalmi Keretszerzıdésbıl eredı jogviták peren kívüli elintézésére a
Számlatulajdonos békéltetı testülethez fordulhat. A Pénzforgalmi Keretszerzıdésbıl eredı
jogviták peren kívüli elintézésére rendelkezésre álló fórum a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete mellett mőködı Pénzügyi Békéltetı Testület (cím: Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete Pénzügyi Békéltetı Testület, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., Levélcím: 1525
Budapest BKKP, Pf. 172.).
A jelen Általános Szerzıdési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Pénzforgalmi
Keretszerzıdésben, a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatában, a pénzforgalomról
szóló hatályos jogszabályokban, a Hpt-ben, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az
irányadók.
A jelen Általános Szerzıdési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:
1. számú melléklet:
Nyilatkozat
2. számú melléklet:
KHR Nyilatkozat
3. számú melléklet:
Tájékoztatás jogorvoslati lehetıségekrıl a KHR
nyilvántartott referenciaadatokkal összefüggésben

rendszerben

Polgári Takarékszövetkezet
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Általános Szerzıdési Feltételek
1. számú melléklete

Nyilatkozat
A cég neve: ……………………………………………………………………………………
a továbbiakban: Számlatulajdonos
kijelenti, hogy vállalkozásában
- foglalkoztatottak létszáma:
10 fınél kevesebb/ 10 fı vagy annál több

(megfelelı aláhúzandó)

- a szerzıdés megkötését megelızı üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfıösszege*:
2 millió euro vagy az alatti / 2 millió euró feletti

(megfelelı aláhúzandó)

*vagy a szerzıdés megkötését megelızı üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett
hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelı forintösszeg)

Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy fenti adataiban bekövetkezett változásról köteles a
Számlavezetı helyet haladéktalanul értesíteni.
Számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen Nyilatkozatban rögzített adatok a valóságnak
megfelelnek, valamint jelen Nyilatkozatot a Pénzforgalmi Keretszerzıdés megkötésével
egyidejőleg írta alá.

………………, 200……………..
………………………..
Számlatulajdonos

Takarékszövetkezet tölti ki
mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek - a keretszerzıdés vagy az egyszeri fizetési megbízási
szerzıdés megkötésének idıpontjában - az összes foglalkoztatotti létszáma 10 fınél kevesebb, és a szerzıdés
megkötését megelızı üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfıösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a
szerzıdés megkötését megelızı üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett
hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelı forintösszeg,

A Számlatulajdonos a fentiekben közölt foglalkoztatotti létszám, valamint éves
árbevétel/mérlegfıösszeg adatok alapján mikrovállalkozásnak minısül /nem minısül
(megfelelı aláhúzandó).

……………………………………….
Számlavezetı hely

Hatályos: 2013. január 1.

28

Általános Szerzıdési Feltételek
2. számú melléklete

KHR NYILATKOZAT
vállalkozói Számlatulajdonos esetén

Alulírott
Számlatulajdonos (a Számlatulajdonos képviseletében eljáró személyek) jelen nyilatkozat aláírásával
kijelenti,
hogy
a
"Tájékoztató
a
Központi
Hitelinformációs
Rendszer-re
(a továbbiakban: KHR) irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt
megilletı jogokról, a KHR által kezelt adatokat felhasználásáról, valamint az adatok átadásáról "
címő dokumentum tartalmát a ………………………………..sz. Pénzforgalmi Keretszerzıdés
aláírását megelızıen megismerte, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

………………., 20……………..

………………………..
Számlatulajdonos cégszerő aláírása

Általános Szerzıdési Feltételek
3. számú melléklete
TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR)
IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT
SZEMÉLYT MEGILLETİ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK
FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL

A Polgári Takarékszövetkezet, mint referenciaadat-szolgáltató (továbbiakban: Referenciaadatszolgáltató) a központi hitelinformációs rendszerrıl szóló 2011. évi CXXII. (a továbbiakban: KHR tv.)
alapján vállalkozásnak minısülı ügyfeleirıl az alábbi tájékoztatóban ismertetett esetekben a
hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelıs hitelezés feltételei teljesítésének és a
hitelezési kockázat csökkentésének elımozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek
között a pénzügyi intézmények - biztonságának érdekében, a jelen tájékoztatóban felsorolt, KHR tv.
szerinti referenciaadatokat (továbbiakban: referenciaadat) adja át a Központi Hitelinformációs
Rendszert (továbbiakban: KHR) kezelı pénzügyi vállalkozás (BISZ Központi Hitelinformációs
Zártkörően Mőködı Részvénytársaság) részére.
I. Adatszolgáltatás szerzıdéskötésrıl
A Referenciaadat-szolgáltató a pénzügyi szolgáltatásra - a hitelintézetekrıl és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3.§ (1) bekezdés b)-c) és f)-g) pontjában foglalt
pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés, így
- hitel- és pénzkölcsön-,
- pénzügyi lízing-,
- olyan papír alapú készpénz-helyettesítı fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó)
kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minısül pénzforgalmi
szolgáltatásnak-,
- kezesség és bankgarancia- és egyéb bankári kötelezettség vállalás nyújtására
vonatkozó szerzıdés (továbbiakban együtt: a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés)
megkötését követıen - 5 munkanapon belül - átadja a KHR részére a központi hitelinformációs
rendszerrıl szóló 2011. évi CXXII. törvény (KHR tv.) 5.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi
referenciaadatokat:
- azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,
adószám;
szerzıdéses adatok: a szerzıdés típusa és azonosítója (száma); a szerzıdés megkötésének,
lejáratának, megszőnésének idıpontja; szerzıdés megszőnésének módja; a szerzıdés összege, és
devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerzıdéses összeg törlesztı részletének
összege és devizaneme.
Tájékoztatjuk, hogy az adatátadási kötelezettség a már átadott referenciaadatok módosulása esetén is
fennáll. Ebben az esetben a Referenciaadat-szolgáltató az adatot, az arról való tudomásszerzést követı
öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére.
II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követı hónap 5. munkanapjáig, valamint elıtörlesztés esetén
A Referenciaadat-szolgáltató a tárgyhót követı ötödik munkanapig átadja a KHR-t kezelı pénzügyi
vállalkozás részére a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdéssel kapcsolatosan az alábbi
referenciaadatot:
- Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: fennálló tıketartozás összege és
pénzneme
- A szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatszolgáltatás tárgyát képezı pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó
szerzıdés hatálya alatt elıtörlesztést teljesít, a Referenciaadat-szolgáltató az elıtörlesztést követı öt
munkanapon belül átadja a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére az alábbi referenciaadatot:
- Az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: elıtörlesztés ténye, ideje, az elıtörlesztett
összeg és a fennálló tıketartozás összege, valamint pénzneme
III. Adatszolgáltatás lejárt, meg nem fizetett tartozásról
A Referenciaadat-szolgáltató a Khrtv. 14.§ alapján a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére átadja
annak a vállalkozásnak az alábbi referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képezı pénzügyi
szolgáltatásra vonatkozó szerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget,
hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt.
azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány
szám, adószám;
- az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: a szerzıdés típusa és azonosítója (száma); a
szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja; a szerzıdés megszőnésének módja; a
szerzıdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a Khrtv. 14. §-ban
meghatározott feltételek bekövetkezésének idıpontja; a Khrtv. 14. §-ban meghatározott feltételek
bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett
tartozás esedékességének idıpontja és összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszőnésének
idıpontja és módja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történı átruházására, perre
utaló megjegyzés; elıtörlesztés ténye, ideje, az elıtörlesztett összeg és a fennálló tıketartozás összege,
valamint pénzneme; fennálló tıketartozás összege és pénzneme; a szerzıdéses összeg törlesztı
részletének összege és devizaneme.
IV. Adatszolgáltatás sorba állított követelésrıl
A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére a KHR tv. 14.§/B bekezdése alapján a Referenciaadatszolgáltató átadja annak a vállalkozásnak az alábbi referenciaadatait, amelynek fizetési számlájával
szemben – fedezethiány miatt – harminc napot meghaladó idıszak alatt, megszakítás nélkül, egy
millió forintnál nagyobb összegő sorba állított követelést tartanak nyilván.
- azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,
adószám;
- azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak
nyilván: a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerzıdés azonosítója (száma); a sorba állított
követelések összege és devizaneme; a követelések sorba állításának kezdı és megszőnési idıpontja;
perre utaló megjegyzés.
V. Adatszolgáltatás készpénz-helyettesítı fizetési eszközzel kapcsolatosan bekövetkezett eseményrıl
A KHR-t mőködtetı pénzügyi vállalkozás részére a KHR. tv. 14.§/A bekezdése alapján a
Referenciaadat-szolgáltató átadja annak a vállalkozásnak alábbi referenciaadatait, amely készpénzhelyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdésben vállalt kötelezettségét megszegte, és
emiatt a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdését a referenciaadatszolgáltató felmondta vagy felfüggesztette.
- azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám,
adószám;
- készpénz-helyettesítı fizetési eszköz elfogadására irányuló szerzıdésre vonatkozó adatok: a
szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének, felfüggesztésének idıpontja; perre utaló
megjegyzés.
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VI. Az adatátadás célja
Tájékoztatjuk, hogy a Referenciaadat-szolgáltató által a KHR tv. alapján történı adatátadás a zárt
rendszerő KHR adatbázisa részére történik, amelynek célja a hitelképesség megalapozottabb
megítélése, valamint a felelıs hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének
elımozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók - többek között a pénzügyi intézmények –
biztonságának érdekében. Az átadott adatok a KHR tv-ben meghatározott célra, pénzügyi
szolgáltatásra irányuló szerzıdés megkötését megalapozó döntés meghozatalához vagy a vállalkozás
által bármely referencia adatszolgáltatónál kezdeményezhetı tájékoztatás megadásának céljára
használhatóak fel.
VII. Adatkezelés határideje
A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat az alábbiakban meghatározott idıponttól
számított 5 évig kezeli. Az 5 év letelte után a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat
véglegesen és vissza nem állítható módon törli.
Az ezen 5 éves adatkezelésre meghatározott határidı számításának kezdete:
a) a jelen tájékoztató III. fejezetében meghatározott esetben, ha a tartozás nem szőnt meg, az e fejezet
szerinti adatátadás idıpontjától számított ötödik év vége
b) az adat átadásának idıpontja a jelen tájékoztató V. fejezetében meghatározott esetben,
c) a követelések sorba állításának megszőnési idıpontja a jelen tájékoztató IV. fejezetében
meghatározott esetben,
d) a vállalkozásnak a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerzıdése megszőnésének idıpontja.
Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk, hogy a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás haladéktalanul és
véglegesen törli a referenciaadatot, ha a referencia-adatszolgáltató nem állapítható meg, vagy ha
tudomására jut, hogy a referenciaadat jogellenesen került a KHR-be.
VIII. Jogorvoslat
A rendelkezésére álló jogorvoslati lehetıségeket a Khrtv. alábbi rendelkezései tartalmazzák:
16. § (1) A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelı pénzügyi
vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás által történı
kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését.
(2) A nyilvántartott személy az (1) bekezdésben foglalt kifogást
a) a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozásnak átadó referenciaadatszolgáltatóhoz, vagy
b) a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozáshoz írásban nyújthatja be.
(3) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a kifogást – a nyilvántartott személy egyidejő értesítése
mellett – annak kézhezvételét követı két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadatszolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelı pénzügyi
vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszőnt, és az
adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdésbıl eredı követelés átruházására másik referenciaadatszolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató személye nem állapítható meg.
(4) A referenciaadat-szolgáltató, illetıleg a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás köteles a kifogást
annak kézhezvételét követı öt munkanapon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményérıl a
nyilvántartott személyt írásban, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de
legkésıbb a vizsgálat lezárását követı két munkanapon belül tájékoztatni.
(5) Ha a referenciaadat-szolgáltató a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésıbb öt munkanapon
belül köteles a helyesbített vagy törlendı referenciaadatot – a nyilvántartott személy egyidejû
értesítése mellett – a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás részére átadni, amely a változást két
munkanapon belül köteles átvezetni.
(6) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás vizsgálja ki a kifogást, ha a referenciaadat-szolgáltató
jogutód nélkül megszőnt és az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdésbıl eredı követelés
átruházására másik referenciaadat-szolgáltató részére nem került sor, vagy a referenciaadat-szolgáltató
személye nem állapítható meg.
(7) A KHR-t kezelõ pénzügyi vállalkozás a helyesbítésrıl vagy törlésrıl haladéktalanul, de legkésıbb
két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a
nyilvántartott személyrıl a helyesbítést vagy törlést megelızıen referenciaadatot továbbított.
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17. § (1) A nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetıleg
azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelı pénzügyi
vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a 16. § (4) bekezdésében meghatározott
tájékoztató kézhezvételét követı harminc napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint
illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidı
elmulasztása miatt igazolásnak van helye.
(2) A nyilvántartott személyt az (1) bekezdés szerinti keresetindítási jog akkor is megilleti, ha a
referenciaadat-szolgáltató, illetve a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás az e törvényben meghatározott
tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidıt ez
esetben a tájékoztatási kötelezettségre megállapított határidı leteltétıl kell számítani.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti perre a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a
továbbiakban: Pp.) rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(4) A bíróság a keresetlevelet a Pp. 124. § (1) bekezdésében meghatározottak tekintetében
haladéktalanul, de legkésıbb a bírósághoz érkezéstıl számított három munkanapon belül megvizsgálja
és – amennyiben a keresetlevél a tárgyalás kitőzésére alkalmas – intézkedik a tárgyalási határnap
kitőzésérıl. A tárgyalást úgy kell kitőzni, hogy a keresetlevélnek az alperes részére történı kézbesítése
a tárgyalás napját legalább három nappal megelızze. Az elsı tárgyalást legkésıbb a keresetlevélnek a
bírósághoz érkezésétıl számított nyolcadik munkanapra kell kitőzni. Ha a keresetlevél csak a bíróság
intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitőzésére [Pp. 124. §], a tárgyalás kitőzésére elıírt
határidı kezdı idıpontját ettıl az idıponttól kell számítani. A tárgyalás elhalasztása esetén a
folytatólagos tárgyalást nyolc munkanapon belül kell megtartani.
18. § (1) A KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozás a per megindítására vonatkozó adatot az eljárás
jogerıs befejezéséig a vitatott referenciaadattal együtt köteles nyilvántartani.
(2) A bíróság végzésével már a tárgyalás elıkészítése során ideiglenes intézkedésként két munkanapon
belül elrendeli a referenciaadatok zárolását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a kereseti kérelem
megalapozottsága valószínőnek mutatkozik. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül elızetesen
végrehajtható.
(3) Ha a bíróság a referenciaadatok zárolását rendelte el, akkor az erre vonatkozó határozat
kézhezvételét követıen haladéktalanul, de legkésıbb két munkanapon belül a referenciaadatokat
zárolni kell. A referenciaadatok zárolása esetén azok referenciaadat-szolgáltató részére nem
továbbíthatók, azokat csak a bírósági eljárás lefolytatása céljából kezelheti a KHR-t kezelõ pénzügyi
vállalkozás.
(4) A perben a keresetet más keresettel összekapcsolni vagy a pert más perrel egyesíteni nem lehet,
továbbá a perben viszontkeresetnek nincs helye.
(5) A perben az eljárás szünetelésének csak a Pp. 137. § (1) bekezdésének c) és d) pontja esetében van
helye.
19. § (1) A referenciaadat-szolgáltatót, illetve a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozást terheli annak
bizonyítása, hogy a referenciaadat átadásának, illetve KHR-ben történı kezelésének e törvényben
meghatározott feltételei fennálltak. E körben a bizonyítás elmaradása vagy eredménytelensége a
referenciaadat-szolgáltatót, illetıleg a KHR-t kezelı pénzügyi vállalkozást terheli.
(2) Az ítélet jogerıre emelkedéséig a referenciaadatot a 18. § (3) bekezdése szerint kell kezelni, ha az
elsıfokú ítélet a referenciaadat törlését rendelte el.
(3) A referenciaadat zárolását, a zárolás megszüntetését, illetve a referenciaadat helyesbítését, törlését
a bíróság erre vonatkozó jogerıs határozatának kézhezvételét követıen haladéktalanul, de legkésıbb
két munkanapon belül végre kell hajtani.
(4) A bíróság a referenciaadat módosítására vagy törlésére vonatkozó jogerıs határozatát a
Felügyeletnek is megküldi.
20. § A 18–20. §-ban foglalt rendelkezések a másodfokú eljárásban is megfelelıen irányadók.
Polgári Takarékszövetkezet
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