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Tájékoztató lakossági ügyfelek részére nyújtott 

Alapszámla szolgáltatásról 
 

Alapszámla ismertetése   

A Magyar Kormány a 262/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletében  meghatározta az alapszámlához való hozzáférésről,          

az alapszámla jellemzőiről és díjazásáról szóló szabályokat, kereteket. A rendelet 2016. szeptember 18-án lépett hatályba 

és az abban foglaltakat a meghatározott feltételeknek megfelelő hitelintézetek 2016. október 15-től kötelesek 

alkalmazni. 
 

A kormányrendelet a Polgári Bank részére is kötelező érvényű: 

1. § (1) „ E rendelet előírásait kell alkalmazni a hitelintézetek által fogyasztók részére forintban nyitott és vezetett 

alapszintű szolgáltatásokat biztosító fizetési számlára (a továbbiakban: alapszámla). 

1. § (2)“ A hitelintézet akkor köteles az alapszámlára vonatkozó szolgáltatást biztosítani, ha rendelkezik olyan forint 

fizetési számla nyitására és vezetésére irányuló keretszerződéssel, amely fogyasztó részére legalább a következő 

szolgáltatások igénybevételét teszi lehetővé: 

a) a fizetési számla megnyitásához, vezetéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó minden művelet, 

b) a fizetési számlára történő készpénz befizetése, 

c) a fizetési számláról történő készpénz kifizetése 

ca) a fizetési számlát vezető hitelintézet bankfiók-hálózatában és 

cb) EGT-államban automata bankjegykiadó gépből (ATM) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján, 

d) a következő fizetési műveletek végrehajtása az EGT-államokon belül 

da) átutalás és rendszeres átutalás teljesítése, valamint fogadása, 

db) beszedési megbízás teljesítése, és 

dc) készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés, ideértve 

a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz fizikai jelenléte nélküli fizetést is”. 

Alapszámla nyitásra jogosult   

 

Minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki EGT- államban tartózkodásra jogosult, 

érvényes okmányokkal rendelkezik és magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál forint fizetési számlával nem 

rendelkezik, vagy ha rendelkezik is, illetve ilyen számla felett van rendelkezési joga, az a számla - az Alapszámla igénylés 

időpontjában - már felmondásra vagy a rendelkezési jog megszűntetésre került. Továbbá az Alapszámlát nyitó ügyfél 

nem rendelkezhet más lakossági bankszámla felett rendelkezési jogosultsággal az Alapszámla szerződés megkötése, 

illetve fennállása alatt. 

Igénybe vehető díjmentes szolgáltatások   

 

A rendelet szerint a cél olyan forint devizanemű számlatípus/számlacsomag típus kialakítása, mely 

alapkritériumai a következőek: 

Alapszámla vezetésére vonatkozóan olyan havi számlavezetési- és tranzakciós díj limit kialakítása, mely alapján                           

a számlatulajdonos ügyfél által fizetendő díjak, költségek havi összege nem haladja meg az esedékességet megelőző                 

év utolsó napján érvényes legkisebb összegű havi bruttó minimálbér 1,5%-át. A havidíjnak magában kell foglalnia                       

a számlához tartozó bankkártya éves díjának egy hónapra eső részét is. A havidíj maximum alkalmazásának feltétele                      

a számlatulajdonos részéről: 

 legfeljebb két tételben, Magyarországon elhelyezett ATM-ből bankkártyával végrehajtott készpénzfelvétel, 

melyek összege nem haladja meg a havi 150 000 Ft-ot, és egy tételben bankpénztári készpénzfelvétel, 

maximum 50 000 Ft értékben (A díjmentesség nem függ az érvényes díjmentes készpénzfelvételi nyilatkozat 

meglététől)  

 Legfeljebb négy átutalási megbízás havonta, melyek együttes értéke a rendszeres átutalási megbízások 

alapján teljesített átutalásokkal együtt nem haladja meg a 100 000 Ft-ot.   
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A kormányrendeletben foglalt alapszámla egyéb feltételei: 

 alapszámlát kizárólag olyan magánszemély igényelhet, aki egyáltalán nem rendelkezik forint devizanemű 

fizetési számlával, nem társtulajdonos és nincs rendelkezési jogosultsága sem. Erről a keretszerződés 

megkötésének kezdeményezésekor köteles nyilatkozni. 

 az alapszámlához nem kapcsolódhat hitelkeret 

 az alapszámlának kizárólag egy tulajdonosa lehet 

 az alapszámlára történő befizetés, forint alapú beszedés, valamint a bankkártyás fizetések után külön díj vagy 

költség nem számítható fel. 

 

A rendelet ugyanakkor nem zárja ki a meglevő lakossági számla átalakítását alapszámlává, amennyiben az egyéb 

feltételek fennállnak. Az alapszámla által nyújtott, meghatározott tranzakciók feletti fizetési megbízások esetében                        

a rendelet lehetőséget ad a szokásos árképzési gyakorlat alkalmazására. 

 

 
 

Az Alapszámla igényléséhez kapcsolódó dokumentumok 

A szolgáltatás lényeges jellemzői és teljesítésének időtartama 

kapcsán, 

 A rendelkezési jog, képviselet kapcsán, 

A Hitelintézet tájékoztatási kötelezettsége, valamint                    

az  ügyfelet megillető  tájékoztatáshoz való joga, és Értesítések 

és kapcsolattartás kapcsán, 

Banktitok és adatkezelés kapcsán, 

Panaszkezelés és jogviták rendezése kapcsán. 

 

Mindenkor hatályos passzív üzletági Hirdetmény,                      

a Lakossági Keretszerződés és a Lakossági Keretszerződés 

Kiegészítés, illetve a mindenkor hatályos ÁLTALÁNOS 

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK lakossági fizetési számlák és a 

fizetési számlákhoz kapcsolódó lekötött betét számlák 
vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 

A fizetési művelet teljesítéséhez szükséges jóváhagyásnak,  a 

jóváhagyás   visszavonásának   módja, valamint a jóvá nem 

hagyott vagy hibásan teljesített fizetési műveletek kapcsán, 

A fizetési megbízások átvételének időpontja kapcsán. 

 

TÁJÉKOZTATÓ a fizetési megbízások benyújtásának és 

teljesítésének rendjéről  

 

 A készpénz-helyettesítő fizetési eszközök kapcsán. 
 

A LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI BANKKÁRTYÁK 

ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 

FELTÉTELEI, Bankkártya Igénylőlap és Szerződés 

 

Bank az alábbi esetekben jogosult a számlaszerződés felmondására 
 

 a Számlatulajdonos az alapszámlát szándékosan jogellenes célokra vagy nem szerződésszerűen használta fel 

 az alapszámlán 24 egymást követő hónapban nem hajtottak végre fizetési műveletet 

 a Számlatulajdonos az alapszámla vezetésére vonatkozó szerződés megkötésekor megtévesztő vagy valótlan 

adatot közölt a Bankkal az alapszámlára vonatkozó jogosultsága tekintetében 

 a Számlatulajdonos már nem jogosult EGT-államban jogszerű tartózkodásra 

 a Számlatulajdonos az alapszámla vezetésére vonatkozó szerződés megkötését követően Magyarországon más 

pénzforgalmi szolgáltatónál olyan fizetési számla vezetésére irányuló szerződést kötött vagy olyan fizetési 

számla felett lett rendelkezési joga, amely lehetővé teszi az alapszámlára vonatkozó kormányrendeletben 

meghatározott szolgáltatások igénybevételét 

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

sem fizette meg. 

 

Polgári Bank Zrt. 

 


