
Tájékoztató Alapszámláról 

 

Bankunk az alapszámlához való hozzáférésről, az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról 

szóló 262/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján Alapszámlát nyit és vezet az arra jogosult 

fogyasztók számára. 

Az Alapszámla e rendelet előírásai szerint keretszerződés alapján forintban nyitott és vezetett 

alapszintű szolgáltatásokat biztosító lakossági fizetési számla, amely legalább a következő 

szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé: 

a) a fizetési számlára történő készpénz befizetése,  

c) a fizetési számláról történő készpénz kifizetése a bank bankfiók hálózatában és automata 

bankjegykiadó gépből (ATM) bankkártyával is, 

da) átutalás és rendszeres átutalás teljesítése, valamint fogadása, 

db) beszedési megbízás teljesítése, 

dc) bankkártyás vásárlás teljesítése. 

 

Az alapszámla szerződési feltételei 

 

Alapszámlát a Magyarországon jogszerűen tartózkodók,  - ideértve az állandó lakhellyel nem 

rendelkező személyeket és a menekültek helyzetére vonatkozó egyezmény értelmében 

menedékkérelemért folyamodó személyeket is - nyithatnak, amennyiben a jogszabályok 

szerinti, az azonosításhoz szükséges okmányokat bemutatják.  

Az alapszámlának kizárólag egy számlatulajdonosa lehet. 

Az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését nem lehet más pénzügyi, 

kiegészítő pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez, valamint tagsági részesedés szerzéséhez 

kötni. 

 

Az alapszámlához az erre vonatkozó Alapszámla keretszerződést kell megkötni, melynek 

részét képezi a Lakossági fizetési számla ÁSZF, a Tájékoztatók a megbízások teljesítési 

rendjéről, a Hirdetmény. 

Az alapszámlához az Alapszámla szolgáltatási csomag keretében a Bank külön szolgáltatási 

szerződés megkötése mellett Netbank internetes elektronikus hozzáférést, valamint külön 

bankkártya szerződéssel a számlatulajdonos nevére kiállított Maestro típusú bankkártyát 

biztosít.  

Az alapszámlára vonatkozó keretszerződés megkötésének, valamint módosításának 

kezdeményezésekor nem igényelhető az alapszámla vezetéséhez kapcsolódóan olyan további 

szolgáltatás, amely nem része a Bank által ajánlott Alapszámla csomag keretszerződésnek. Az 

alapszámlához nem kapcsolódhat hitelkeret. 

 

Az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését akkor kezdeményezheti, ha 

Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál nem rendelkezik forintban vezetett fizetési 

számlával és nincs rendelkezési joga sem ilyen számla felett.  

Ha Magyarországon forintban vezetett fizetési számlával már rendelkezik vagy ilyen számla 

felett van rendelkezési joga, akkor az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés abban 



az esetben megköthető, ha nyilatkozik arról, hogy a fizetési számlaszerződése felmondásra 

vagy a rendelkezési joga megszüntetésre került.  

Erről a keretszerződés megkötésének kezdeményezésekor köteles írásban nyilatkozni. 

 

Az alapszámla tulajdonos köteles tájékoztatni a Bankot, ha a Banknál lévő alapszámla 

vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését követően Magyarországon más pénzforgalmi 

szolgáltatónál olyan fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződést kötött vagy olyan 

fizetési számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé teszi legalább az jelen 

tájékoztatóban az alapszámlához kapcsoltan meghatározott szolgáltatások igénybevételét. 

 

A Bank az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötése iránti kérelem 

elfogadásáról, esetleges elutasításáról (annak indokáról) a hiánytalan kérelem kézhezvételét 

követő 10 munkanapon belül dönt, amelyről írásban, díjmentesen értesítést küld. (Esetleges 

elutasítás esetén a Bank az értesítésben tájékoztatást ad a panasztételi lehetőségekről, arról, 

hogy a Bank a Pénzügyi Békéltető Testület irányába tett-e általános alávetési nyilatkozatot, a 

Pénzügyi Békéltető Testület székhelyéről, telefonos, internetes elérhetőségéről, a levelezési 

címéről. A Bank külön kérésre megküldi a Pénzügyi Békéltető Testület által készített és a Bank 

rendelkezésére bocsátott kérelem-nyomtatványt.) 

 

Alapszámla vezetése és díjai  

 

A Bank az alapszámlán legalább a fentebb meghatározott szolgáltatások igénybevételét 

biztosítja azzal, hogy a teljesítéshez szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén a fizetési 

műveletek számát nem korlátozhatja, ide nem értve a bankkártyával történő visszaélés 

megelőzése érdekében alkalmazott napi limit korlátot. 

 

Az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés alapján a fogyasztó által fizetendő díjak, 

költségek havi összege nem haladhatja meg az esedékességét megelőző év utolsó napján 

érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5%-át. Ezen díjba az alábbi megbízások 

díjai és egyéb költségek tartoznak bele: 

a) a bankkártya a számlatulajdonos részére történő rendelkezésre bocsátása éves díjának egy 

hónapra eső díja 

b) a számlavezetéshez, számlafenntartáshoz, számlazáráshoz kapcsolódó havi díjak 

c) Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből (ATM) bankkártyával 

forintban kettő készpénzfelvétel, amelynek együttes összege nem haladja meg az 

egyszázötvenezer forintot, vagy a bankfiókban forintban egy készpénzfelvétel legfeljebb 

ötvenezer forint értékben  

d) akár papír alapon, akár elektronikus úton benyújtott négy esti átutalási megbízás, amely 

átutalások együttes összege a rendszeres (tartós) átutalási megbízások alapján teljesített 

átutalásokkal együtt nem haladja meg az egyszázezer forintot. 

 

Az alapdíjba tartozó megbízásokon felüli tranzakciókra és egyéb fel nem sorolt események 

ellentételezésére a Bank a Hirdetményében meghatározott díjakat határozta meg és számítja fel.  

 

Az alapszámlán a bankkártyával forintban történő vásárlás, az alapszámlára forintban történő 

készpénz befizetés, valamint az alapszámláról forintban történő beszedés teljesítése után a Bank 

külön díjat nem számít fel. 



 

Az alapszámlához az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat benyújtható.  

 

Az alapszámla keretszerződés felmondása 

 

Az alapszámlát a számlatulajdonos bármikor, 30 napos felmondási határidővel 

mondhatja fel.  

 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a Bank az alapszámla vezetésére vonatkozó 

keretszerződést kizárólag akkor mondhatja fel, ha 

a) a számlatulajdonos az alapszámlát szándékosan jogellenes célokra vagy nem 

szerződésszerűen használta fel,  

b) az alapszámlán 24 egymást követő hónapban nem hajtottak végre fizetési műveletet, 

c) az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötésekor megtévesztő vagy 

valótlan adatot közölt a Bankkal az alapszámlára vonatkozó jogosultsága tekintetében,  

d) a fogyasztó már nem jogosult Mo.-on jogszerű tartózkodásra, 

e) az alapszámla vezetésére vonatkozó keretszerződés megkötését követően Magyarországon 

más pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla vezetésére irányuló keretszerződést 

kötött vagy olyan fizetési számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé teszi legalább a 

jelen tájékoztató szerinti, a fentiekben meghatározott szolgáltatások igénybevételét 

f) legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat, és a tartozását a Bank felszólítására 

sem fizette meg. 

Az a) és c) pontban megadottak a keretszerződésben foglaltak súlyos megsértésének minősül, 

ezért a felmondás azonnali hatályú. 

A felmondást – ha jogszabály nem tiltja – a Bank annak közlésével egyidejűleg írásban, külön 

díj felszámítása nélkül köteles megindokolni. 

A felmondásról szóló értesítésben a Bank tájékoztatni köteles a számlatulajdonost a szerződés 

felmondásával kapcsolatos panasztételi lehetőségéről, valamint arról, hogy a Bank a Pénzügyi 

Békéltető Testület irányába tett-e általános alávetési nyilatkozatot, a Banknak meg kell adnia a 

Pénzügyi Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a 

levelezési címét, továbbá a fogyasztó külön kérésére meg kell küldenie a Pénzügyi Békéltető 

Testület által készített és a Bank rendelkezésére bocsátott kérelem-nyomtatványt. 
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