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A fizetési számla váltásról 
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A MagNet Bank Zrt-nél (továbbiakban: Bank) kezdeményezett, a fizetési számla váltásáról szóló 
263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Számlaváltási Rendelet) hatálya alá tartozó fizetési 
számla váltást érintő, 2016. október 29-én hatályba lépő változásokról. 

 

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Számlaváltási Rendelet 2016. augusztus 31-én kihirdetésre 
került, jelen Hirdetmény tartalmazza a Számlaváltási Rendeletben meghatározott ügyfeleket érintő, 
főbb információkat. 

 

I. Számlaváltás belföldön vezetett fizetési számlák között, amennyiben 
a Bank az új pénzforgalmi szolgáltató: 

 

 A  számlaváltást  a  fizetési  számlatulajdonos  Ügyfélnek  számlaváltási  meghatalmazással 
kell kezdeményeznie a Banknál, magyar nyelven. 

 Ha az előző pénzforgalmi szolgáltatónál a fizetési számlának több tulajdonosa van, akkor 
a számlatulajdonosok kizárólag együttes számlaváltási meghatalmazást adhatnak. 

 Az átvételi igazolással ellátott számlaváltási meghatalmazásból egy példányt a Bank 
visszaad az ügyfél részére. 

 

A Számlaváltási Rendelet 4. §-ban meghatározott feltételeket tartalmazó, számlaváltási 
meghatalmazás (továbbiakban: Számlaváltási Meghatalmazás) Banknál rendszeresített verziója 
elérhető a Bank honlapján, a https://www.magnetbank.hu/bankvaltas címen. 

 

A számlaváltás menete: 
 

1. A Számlaváltási Meghatalmazás átvételét követő két munkanapon belül a Bank felkéri a 
korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót a következő műveletek elvégzésére, 
amennyiben azt a Számlaváltási Meghatalmazás tartalmazza: 

 a számlaváltással érintett valamennyi fennálló rendszeres átutalási megbízás 
teljesítéséhez szükséges adatok és a beszedési felhatalmazások adatainak átadása az 
új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak és - amennyiben azt az ügyfél külön 
igényelte – az ügyfélnek; 

 a megelőző 13 hónapban az ügyfél fizetési számlájára beérkező rendszeres 
átutalásokra és a beszedők által kezdeményezett ismétlődő beszedési megbízásokra 
vonatkozó adatok átadása a Banknak és - amennyiben azt az Ügyfél külön 
igényelte -az ügyfélnek; 

 ha a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a központi átirányítási 
szolgáltatás nem biztosít automatikus átirányítást, akkor a beszedési megbízások 
teljesítésének és a beérkező átutalások jóváírásának leállítása a Számlaváltási 
Meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal; 

 a rendszeres átutalási megbízások törlése a Számlaváltási Meghatalmazásban 
megjelölt naptól kezdődő hatállyal; 
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 az ügyfél által meghatározott napon a fizetési számla pozitív egyenlegének átutalása 
az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett fizetési 
számlára; 

 a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla lezárása 
az ügyfél által meghatározott munkanapon. 

 

 

2. A korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a Bank felkérésének kézhezvételét 
követően a Számlaváltási Meghatalmazásban foglalt műveleteket elvégzi és a bekért 
adatokat öt munkanapon belül megküldi a Banknak. 

 ha a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató vagy a központi átirányítás 
szolgáltatás nem biztosít automatikus átirányítást, akkor a Számlaváltási 
Meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal, a beérkező átutalásokat 
nem írja jóvá a fizetési számlán és a beszedési megbízásokat nem teljesíti; 

 a Számlaváltási Meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal a rendszeres 
átutalási megbízásokat törli; 

 a Számlaváltási Meghatalmazásban megjelölt napon a fizetési számlán fennmaradó 
pozitív egyenleget átutalja az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott és 
vezetett fizetési számlára; 

 a fizetési számlát megszünteti a fizetési számla-szerződésben felmondási idő 
kikötése hiányában a Számlaváltási Meghatalmazásban megjelölt napon, felmondási 
idő kikötése esetén a megjelölt naptól számítottan a felmondási idő leteltekor, 
amennyiben a Számlaváltási Rendelet 7.§ e) pontjában meghatározott feltételek 
szerint megszünteti. 

 

 

3. A Bank a korábbi pénzforgalmi szolgáltatótól a Számlaváltási Meghatalmazás alapján kért 
adatok kézhezvételét követő öt munkanapon belül a Számlaváltási Meghatalmazásban 
meghatározott módon, illetve amennyiben a korábbi számlavezető pénzforgalmi 
szolgáltató vagy az Ügyfél által megadott információk azt számára lehetővé teszik: 

 rögzíti és a Számlaváltási Meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal 
teljesíti az Ügyfél által megjelölt rendszeres átutalási megbízásokat; 

 megteszi az előkészületeket a beszedési megbízásoknak a beszedési 
felhatalmazásokban megjelölt naptól kezdődő teljesítésére; 

 az Ügyfél fizetési számlájára ismétlődően átutalást teljesítő fizető feleket azok 
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatói útján tájékoztatja az Ügyfélnek az új 
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájáról; 

 a beszedőket tájékoztatja az új fizetési számláról és megjelöli azt az időpontot, 
amelytől kezdődően a beszedési megbízást a fizetési számla terhére teljesíteni 

 Ha a Bank nem rendelkezik az ismétlődően átutalást teljesítő fizető fél vagy a 
beszedés kedvezményezettjének tájékoztatásához szükséges adatokkal, felkéri a 
Ügyfelet vagy a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót a hiányzó adatok 
megadására. 

 

 
Egyéb rendelkezések: 

 

 Euró összeg beszedésére vonatkozó felhatalmazás a Banknál nem adható meg. 

 A Számlaváltási Rendelet 6. § a) és b) pontjában előírt adatcserét a korábbi pénzforgalmi 
szolgáltató és a Bank elektronikus üzenetváltással, védett, zárt hálózaton bonyolítja le. 
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II. Számlaváltás belföldön vezetett fizetési számlák között, amennyiben a Bank a 
korábbi pénzforgalmi szolgáltató 

 A számlaváltást a fizetésiszámla tulajdonos ügyfélnek Számlaváltási 
Meghatalmazással kell kezdeményeznie az új pénzforgalmi szolgáltatónál, magyar 
vagy az Ügyféllel történt megállapodás alapján kikötött más nyelven. 

 A Bank csak magyar nyelven kiállított Számlaváltási Meghatalmazást fogad be 

 Az átvételi igazolással ellátott Számlaváltási Meghatalmazásból egy példányt az új 
pénzforgalmi szolgáltató visszaad az Ügyfél részére. 

 

A számlaváltás menete: 
 

1. A Számlaváltási Meghatalmazás átvételét követő két munkanapon belül az új 
pénzforgalmi szolgáltató felkéri a Bankot a következő műveletek elvégzésére, 
amennyiben azt a Számlaváltási Meghatalmazás tartalmazza: 

 a számlaváltással érintett valamennyi fennálló rendszeres átutalási megbízás 
teljesítéséhez szükséges adatok és a beszedési felhatalmazások adatainak átadása 
az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak és - amennyiben azt az Ügyfél 
külön igényelte - az ügyfélnek; 

 a megelőző 13 hónapban az Ügyfél fizetési számlájára beérkező rendszeres 
átutalásokra és a beszedők által kezdeményezett ismétlődő beszedési 
megbízásokra ( ismétlődő beérkező átutalásnak tekintjük, amennyiben a küldő 
fizetési számláról a megadott időszakban legalább 2 átutalási megbízás érkezett) 
vonatkozó adatok átadása az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak és - 
amennyiben azt az ügyfél külön igényelte - az ügyfélnek; 

 a beszedési megbízások teljesítésének és a beérkező átutalások jóváírásának 
leállítása a Számlaváltási Meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal; 

 a rendszeres átutalási megbízások törlése a Számlaváltási Meghatalmazásban 
megjelölt naptól kezdődő hatállyal; 

 az ügyfél által meghatározott napon a fizetési számla pozitív egyenlegének 
átutalása az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett 
fizetési számlára; 

 a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla 
lezárása az ügyfél által meghatározott munkanapon. 

2. A Bank az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltató felkérésének kézhezvételét 
követően a Számlaváltási Meghatalmazásban foglalt műveleteket elvégzi és a bekért öt 
munkanapon belül megküldi a az új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak. 

 a Számlaváltási Meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal a 
beszedési megbízásokat nem teljesíti; 

 a Számlaváltási Meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal a 
rendszeres átutalási megbízásokat törli; 

 a Számlaváltási Meghatalmazásban megjelölt napon a fizetési számlán 
fennmaradó pozitív egyenleget átutalja az új számlavezető pénzforgalmi 
szolgáltatónál nyitott és vezetett fizetési számlára; 

 a fizetési számlát a Számlaváltási Meghatalmazásban megjelölt naptól számított 
felmondási idő leteltekor megszünteti, amennyiben a Számlaváltási Rendelet 7.§ e.) 
pontjában meghatározott feltételek teljesülnek. 

 
 
 
 
 

3 



3. Az új pénzforgalmi szolgáltató a Banktól a Számlaváltási Meghatalmazás alapján kért 
adatok kézhezvételét követő öt munkanapon belül a Számlaváltási Meghatalmazásban 
meghatározott módon, illetve amennyiben a korábbi számlavezető pénzforgalmi 
szolgáltató vagy az ügyfél által megadott információk azt számára lehetővé teszik: 

 rögzíti és a Számlaváltási Meghatalmazásban megjelölt naptól kezdődő hatállyal 
teljesíti az ügyfél által megjelölt rendszeres átutalási megbízásokat; 

 megteszi az előkészületeket a beszedési megbízásoknak a beszedési 
felhatalmazásokban megjelölt naptól kezdődő teljesítésére; 

 az ügyfél fizetési számlájára ismétlődően átutalást teljesítő fizető feleket azok 
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatói útján tájékoztatja az ügyfélnek az új 
számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájáról; 

 a beszedőket tájékoztatja az új fizetési számláról és megjelöli azt az időpontot, 
amelytől kezdődően a beszedési megbízást a fizetési számla terhére teljesíti. 

 Ha az új pénzforgalmi szolgáltató nem rendelkezik az ismétlődően átutalást teljesítő 
fizető fél vagy a beszedés kedvezményezettjének tájékoztatásához szükséges 
adatokkal, felkéri az ügyfelet vagy a Bankot a hiányzó adatok megadására. 

 
Egyéb rendelkezések: 

 

 A Bank nem biztosít automatikus átirányítást. 

 A Számlaváltási Rendelet 6. § a) és b) pontjában előírt adatcserét a korábbi 
pénzforgalmi szolgáltató és a Bank elektronikus üzenetváltással, védett,  zárt 
hálózaton  bonyolítja  le. 

 

 
III. Számlanyitás megkönnyítése más EGT-államban 

1. Másik EGT-államban működő pénzforgalmi szolgáltatónál történő fizetési számla 
megnyitásának megkönnyítése érdekében a Bank magyar nyelven az ügyfél kérésére 
kimutatást ad díjmentesen az ügyfél részére: 

 az érvényes rendszeres átutalási megbízásokról; 

 az érvényes beszedési felhatalmazásokról; 

 a megelőző 13 hónapban az ügyfél fizetési számláján jóváírt ismétlődő ( ismétlődő 
beérkező átutalásnak tekintjük, amennyiben a küldő-fizetési számláról a megadott 
időszakban legalább 2 átutalási megbízás érkezett) beérkező átutalásokról, 
valamint az Ügyfél számlájának terhére teljesíftett beszedési megbízásokról. A 
kimutatást a Bank díj- és költségmentesen bocsátja az ügyfél rendelkezésére. 

2. A fizetésiszámla-szerződés ügyfél általi felmondása esetén a Bank a fizetési számlán 
fennmaradó pozitív egyenleget az Ügyfél kérésére 

 átutalja az ügyfél új számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott vagy vezetett 
fizetési számlájára; 

 elszámol az Ügyféllel a felmondási idő lejártát követő munkanapon. 
 

3. A Bank haladéktalanul tájékoztatja az ügyfelet, amennyiben fennálló kötelezettségei 
akadályozzák a fizetési számlájának megszüntetését. 

 

Egyéb rendelkezések: 
 

 A Bank nem biztosít automatikus átirányítást. 
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IV. Számlaváltás külföldön vezetett fizetési számláról Magyarországon vezetett 
fizetési számlára 

 

A Bankot nem kötelezi a számlaváltás körében fogyasztó fizetési számla nyitásának 
kezdeményezése során az általa egyébként nem nyújtott szolgáltatások biztosítására a külföldi 
pénzforgalmi szolgáltató által kiállított azon dokumentumok bemutatása, melyek tartalmazzák : 

 

 érvényes rendszeres átutalási megbízások; 

 az érvényes beszedési felhatalmazások; 

 a megelőző 13 hónapban az Ügyfél fizetési számláján jóváírt ismétlődő 
beérkező, valamint az Ügyfél számlájának terhére teljesített beszedési 
megbízások adatait 

 

Számlaváltással kapcsolatos díjak 
 

A számlaváltással összefüggésben Számlaváltási Rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott eltéréssel díjat állapíthat meg, amelynek mértéket a Lakossági bankszámlák 
díjairól és jutalékairól szóló kondíciós lista  tartalmazza. 

 

 
A fogyasztó kárának megtérítése 

 

A Számlaváltási Rendelet 14.§ vonatkozó rendelkezése tartalmazza. 
 
 
 

 
Jelen Hirdetményhez kapcsolódó tájékoztatás 

 

 
 
 

A számlaváltással összefüggésben Számlaváltási Rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott eltéréssel díjat állapíthat meg, amelynek mértéket 2019. március 14-től a 
Lakossági bankszámlák díjairól és jutalékairól szóló kondíciós lista  tartalmazza.  

 
 

Budapest, 2019.03.14. 
 

MagNet Bank Zrt. 
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