
 

 

 

 

                                       

 
Tisztelt Ügyfelünk!  
 
 
2009. november 1. napjától új pénzforgalmi szabályozás (Pénzforgalmi direktíva: PSD) lép 
életbe Magyarországon, illetve az Európai Unió (EU) tagállamaiban egyaránt. 
Az új pénzforgalmi szabályokat Magyarországon a 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.), 
továbbá a 18/2009 (VIII.6.) MNB Rendelet tartalmazza. 
 
A szabályozás célja, hogy az EU és az Európai Gazdasági Térség (EGT1) valamennyi 
devizanemében végrehajtott tranzakció tekintetében egységes szabályrendszert alkosson a 
tagországokon belüli egységes ügyfélközpontú szemlélet és pénzügyi szolgáltatásrendszer 
létrehozása érdekében. 
 
Engedje meg, hogy az alábbiakban röviden tájékoztassuk Bankunk pénzforgalmi 
szolgáltatásai terén 2009. november 1-i hatállyal bekövetkező főbb 
változásokról. 
 

• Az Ön egyedi, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött szerződése, 
továbbá a szerződés elválaszthatatlan részét képező Általános Üzleti Feltételek, 
hatályos kondíciós listák, illetve hirdetmények megnevezése együttesen 
keretszerződésre változik. 

 
• Az újonnan bevezetett jogszabály értelmében új fogalomként jelenik meg a 

fizetési számla fogalma, amely gyűjtőfogalomként magában foglalja a 
pénzforgalmi számla és a magánszemélyek részére vezetett bankszámla fogalmát is. 

 
• Fizetési műveletei tekintetében az eddigieknél nagyobb hangsúlyt 

fektetünk a számlaforgalmát érintő tájékoztatásra. 
 

• Amennyiben Ön újonnan ad meg felhatalmazást közüzemi díjainak, 
vagy egyéb szolgáltatók részére teljesítendő fizetési 
kötelezettségeinek csoportos beszedésére, és a teljesítés értékhatárára 
vonatkozóan limitet határoz meg, úgy Ön a felhatalmazás megadásakor 
rendelkezhet arról, hogy a Bank a teljesítési limitről értesítse-e a 
Szolgáltatót vagy sem. Az Ön felhatalmazása hiányában a Bank ezen adatról 
nem küld tájékoztatást a Szolgáltatónak. A limitösszeg közléséhez való 
hozzájárulását megadottnak tekintjük, amennyiben Ön a felhatalmazást közvetlenül 
a Szolgáltatónál nyújtotta be. 

 

 
1 EGT tagállamok: Európai Unió tagországai, valamint Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc. 
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• Az új pénzforgalmi szabályoknak megfelelve Bankunk a fizetési műveletekre 
vonatkozó teljesítési határidők tekintetében megkülönbözteti az EGT-n belüli 
és kívüli ügyleteket. Legfőbb változás, hogy amennyiben az Ön számlájára 
EGT-n belüli devizanemben (beleértve a forintot is) érkezik jóváírás, 
úgy a fizetési megbízás összegét a Bank a fizetési megbízás benyújtását 
követő napon (papíralapon benyújtott megbízások esetén a megbízás benyújtását 
követő második napon) írja jóvá az Ön számláján. 

 
• Azon fizetési megbízások esetén, amelyeket Ön EGT-n belüli pénzügyi 

szolgáltatónál EGT-devizanemben vezetett számla javára 
kezdeményez a Raiffeisen Bank Zrt-nél, Önt csak a Raiffeisen Bank Zrt. 
által felszámított költségek terhelik (SHA költségviselési mód), a 
kedvezményezett viseli az utalás során felmerülő, nem Raiffeisen Bank Zrt. által 
felszámított díjakat és jutalékokat.  
Ugyanezen – belföldön elterjedt – költségviselési mód szerint kerülnek teljesítésre az 
alábbi ügyletek is: 

• EGT-n belüli EGT-devizanemben indított, nem konverziós átutalási 
megbízások, 

• Bankon belüli deviza átutalási/átvezetési megbízások, 
• Devizaszámláról indított belföldi forint átutalási megbízások. 

 
 
Bízunk benne, hogy a fenti összefoglaló segíti Önt az új pénzforgalmi szabályok 
értelmezésében. Amennyiben bővebb információra van szüksége, kérjük, forduljon 
bizalommal munkatársainkhoz, írjon az info@raiffeisen.hu email címre, illetve javasoljuk, 
hogy tekintse meg az inkasszók benyújtására vonatkozó tájékoztatónkat is. 
 
Tisztelettel, 
 
Raiffeisen Bank Zrt. 
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