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HIRDETMÉNY A 2018. DECEMBER 29-ÉN HATÁLYBA LÉPETT JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSRÓL 

(Hitelkártya) 
 

 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) 2018. 
december 29-én hatályba lépett módosítása miatt a BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZATNAK a 10.5. pontja és 11.7. 

pontjának harmadik bekezdése módosul 2019. január 4. napjától. 
 
„10.5. A reklamáció jogossága esetén a Bank a reklamált tételt rendezi a Hitelszámlán és arról a következő 
egyenlegértesítőben értesíti a Főkártyabirtokost, illetve az Adóstárs-Társkártyabirtokost. A jóvá nem hagyott 
fizetési művelet teljesítése esetén – függetlenül attól, hogy azt fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző 
pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kezdeményezték vagy sem - a Bank, mint az ügyfél, mint fizető fél 
számlavezetője - kivéve, ha az adott helyzetben észszerű okból az ügyfél csalására gyanakszik, és ezen okról 
írásban tájékoztatja a Magyar Nemzeti Bankot - köteles a) azután, hogy tudomást szerzett vagy tájékoztatták a 
műveletről haladéktalanul, de legkésőbb az ezt követő munkanap végéig megtéríteni az ügyfél mint fizető fél 
részére a jóvá nem hagyott fizetési művelet összegét, és  
b) a fizetési számla tekintetében a megterhelés előtti állapotot helyreállítani azzal, hogy a jóváírás értéknapja nem 
lehet későbbi, mint az a nap, amikor a jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése megtörtént.” 
 
„11.7. […] 
Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás vagy számlainformációs szolgáltatás igénybevételekor a Bizottságnak az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelv 98. cikk (1) bekezdés d) pontja tárgyában kiadott 
felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépését követő egy évig, de legkésőbb 2019. január 1-ig 2019. 
szeptember 13-ig az ügyfél és a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató (Bank) között a Pft.-nek és a 
Bankkártya Üzletszabályzatnak, valamint a MasterCard Hitelkártyák Általános Szerződési Feltételeinek a 2018. 
január 12-én hatályos rendelkezések szerinti felelősségi és kárviselési szabályai alkalmazandók.” 

 
 
 
A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) 2018. december 29-én hatályba lépett 
módosítása miatt a MAGYAR CETELEM ZRT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT MASTERCARD HITELKÁRTYÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 

FELTÉTELEINEK 6.6. pontja és 11.6. pontjának második bekezdése módosul 2019. január 4. napjától.  

 
„6.6. A jóvá nem hagyott fizetési művelet teljesítése esetén – függetlenül attól, hogy azt fizetés-kezdeményezési 
szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltatón keresztül kezdeményezték vagy sem - a Bank, mint az ügyfél, mint 
fizető fél számlavezetője - kivéve, ha az adott helyzetben ésszerű okból az ügyfél csalására gyanakszik, és ezen 
okról írásban tájékoztatja a Felügyeletet - köteles a) azután, hogy tudomást szerzett vagy tájékoztatták a 
műveletről haladéktalanul, de legkésőbb az ezt követő munkanap végéig megtéríteni a fizető fél részére a jóvá 
nem hagyott fizetési művelet összegét és b) a fizetési számla tekintetében a megterhelés előtti állapotot 
helyreállítani azzal, hogy a jóváírás értéknapja nem lehet későbbi, mint az a nap, amikor a jóvá nem hagyott 
fizetési művelet teljesítése megtörtént.  
Amennyiben a Kártyabirtokos helyesbítés iránti igénye nem bizonyul megalapozottnak, a Bank jogosult a vitatott 
és jóváírt összeggel, valamint az esedékessé vált kamatokkal és díjakkal újra megterhelni a fizetési számlát. A 
Bank a reklamáció kivizsgálásának eredményéről és a pénzügyi rendezés módjáról a Kártyabirtokost levélben 
tájékoztatja.” 
 
„11.6. […] 
Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás vagy számlainformációs szolgáltatás igénybevételekor a Bizottságnak az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2366 irányelv 98. cikk (1) bekezdés d) pontja tárgyában kiadott 
felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépését követő egy évig, de legkésőbb 2019. január 1-ig  2019. 
szeptember 13-ig az ügyfél és a Bank között a Pft.-nek 2009. évi LXXXV. törvénynek (Pft.), a Bankkártya 
Üzletszabályzatnak és a jelen MasterCard Hitelkártyák Általános Szerződési Feltételeinek a 2018. január 12-én 
hatályos rendelkezések szerinti felelősségi és kárviselési szabályai alkalmazandók.” 
 
 
 
Valamennyi módosítás esetén a törölt szövegek áthúzott (áthúzott), míg az újonnan hatályba lépő szövegek 
félkövér betűtípussal szerepelnek. 

 
 
 
Budapest, 2019. január 3. 
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