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HIRDETMÉNY A 2018. DECEMBER 29-ÉN HATÁLYBA LÉPETT JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSRÓL 

(Takarékszámla) 
 
 

 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.) 2018. 
december 29-én hatályba lépett módosítása miatt a LAKOSSÁGI BETÉTI ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA 

ÜZLETSZABÁLYZATNAK a 7.20. és 14.6. pontja módosul 2019. január 4. napjától. 

 
 
„7.20 Az Ügyfél a Megbízás átvételét követően a Megbízás visszavonására nem jogosult. Értéknapos 
(terhelési naphoz kötött) eseti átutalási megbízás esetén az Ügyfél a Megbízást az értéknapot mint terhelési 
napot megelőző utolsó banki munkanap végéig vonhatja vissza.  Ha a Megbízást fizetés-kezdeményezési 
szolgáltatást végző pénzforgalmi szolgáltató kezdeményezte vagy a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta 
keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízásnak vagy a fizetési művelet teljesítése jóváhagyásának a 
kedvezményezett részére való átadását vagy a fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi 
szolgáltató felé történő jóváhagyását követően a fizető fél Számlatulajdonos a Megbízást nem vonhatja vissza. Az 
Ügyfél a Megbízás teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési művelet teljesítését követő 
tizenharmadik hónapnak a Takarékszámla megterhelésének napjával megegyező napjáig kezdeményezheti a 
jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet helyesbítését. 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 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 Takarékszámla 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. 
 
Az Ügyfél a helyesbítés iránti kérelmét írásban, a Bank székhelyére címzetten jogosult benyújtani a kérelem 
elbírálásához szükséges bizonylatok, dokumentumok becsatolásával. A jelen pontban rögzítettek nem érintik a 
Banknak azt a jogát, hogy az Ügyfél helyesbítés iránti kérelmének jogosságát és megalapozottságát kivizsgálja 
és szükség esetén további okiratok csatolását kérje az Ügyféltől.” 
 
 
„14.6. 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 a Számlatulajdonos és a Bank között a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 
2009. évi LXXXV. törvénynek 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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