Fogalom
Állandó átutalás

Magyarázat
Az ügyfél felhatalmazza a számláját vezető pénzügyi
intézményt, hogy megadott gyakorisággal, a megadott
számlaszámra egy állandó összegű átutalást hajtson végre
számlája terhére.

ATM

Bankjegykiadó automata, amely a kártyabirtokos számára
lehetővé teszi, hogy kártyájának használatával készpénzt
vegyen fel/fizessen be, vagy számlaegyenlegét lekérdezze,
esetleg mobiltelefon egyenlegét feltöltse, PIN-kódját
módosítsa.

ATM kártya

Használata kizárólag a bankjegykiadó automatából történő
készpénzfelvételre korlátozódik.

Bankkártya

A bankkártya egy szabványos méretű információ-hordozó
műanyag plasztik lap, amelyet a kibocsátó pénzügyi
intézmény ad a kártyabirtokos számára. A bankkártyával
fizethetünk vagy készpénzt vehetünk fel, illetve egyéb
műveleteket hajthatunk végre.

Bankkártya érvényessége

Csoportos beszedés

Dombornyomott
(Embossed) bankkártya

A bankkártya kibocsátásától a lejárat dátumáig terjedő
időszak.
A kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan
pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési
számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a
fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett
pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját
pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján
történik.
A bankkártya főbb adatai a kártya síkjából kiemelkednek,
ezáltal a lehúzógépbe helyezve az önátírós bizonylatra az
adatok automatikusan, tévesztés nélkül átvezetésre kerülnek.
Ezek a kártyák elektronikus környezetben is használhatóak.

Egységesített betéti
kamatlábmutató (EBKM)

A hitelintézeteknek az egyes betétek összehasonlíthatósága
érdekében közzé kell tenniük az egységesített betéti
kamatlábmutatót (EBKM-et), amelynek számításánál a
kamatösszegben csak a ténylegesen kifizetendő összeg vehető
figyelembe (ide nem értve az adófizetési kötelezettséget).
Tehát az EBKM segítségével a betét tényleges kifizetendő
éves kamata ismerhető meg.

Elektronikus / Nem
dombornyomott
(Unembossed) bankkártya

Az elektronikus kártyákon nem szerepel dombornyomás, a
kártyán szereplő adatok beleolvadnak a kártya síkjába. A
kibocsátó általában feltünteti az ilyen típusú kártyákon, hogy
„ELECTRONIC USE ONLY”, vagyis, hogy a kártya csak az
elektronikus vásárlási ponton (POS) és minden
bankjegykiadó automatában, továbbá elektronikus elfogadás
esetén bankfiókban és postán használható.

Eseti átutalás

A számla tulajdonosa, vagy az afelett rendelkező személy
felhatalmazza a számláját vezető pénzügyi intézményt, hogy
a számlája terhére a megadott számlaszám (kedvezményezett)

Folyószámla

Haláleseti rendelkező

javára egy meghatározott összegű átutalást hajtson végre.
A lakossági fizetési forgalom lebonyolítására – megbízások
fogadására, teljesítésére, nyilvántartására és könyvelésére –
szolgáló bankszámlatípus gyakori elnevezése. (A
programban a lakosság számára elérhető forint
folyószámla és betéti bankkártya termékek főbb, aktuálisan
érvényes kondíciós feltételei, valamint a belföldi forint
tranzakciók és a belföldi kártyahasználattal kapcsolatos
jellemzők szerepelnek. )
Abban az esetben, ha a számlatulajdonos halála esetére egy
másik személy részére szóló rendelkezőt adott meg a
bankszámlán lévő egyenlegére vonatkozóan a bankszámlán
lévő egyenleg nem képezi a hagyaték részét.

InterGiro1 (IG1)

Olyan fizetési rendszer, melynek keretében a tárgynapra
befogadott fizetési megbízások feldolgozása tárgynapon
megtörténik, az éjszakai elszámoláshoz kapcsolódó
tevékenységek eredményeként a megbízás teljesítésére az azt
követő munkanapon kerül sor.

InterGiro2 (IG2)

Olyan fizetési rendszer, melynek keretében – legalább az
elektronikus úton benyújtott és – a tárgynapra befogadott
fizetési megbízások feldolgozása és teljesítése tárgynapon,
napközbeni többszöri elszámolással történik meg.

Internetbank/Netbank

Olyan elektronikus pénzforgalmi rendszer, amely – böngésző
segítségével a pénzügyi intézmény internetes honlapján
elektronikus kapcsolat létrehozása útján – lehetővé teszi a
pénzügyi intézmény és a számlatulajdonos között
elektronikus pénzforgalmi megbízás, valamint a pénzügyi
intézmény által a bankszámlára vonatkozóan nyújtott egyéb
információs
szolgáltatások
teljesítését,
elektronikus
adatátvitellel.

Internet kártya
(webkártya)

Virtuális bankkártya, amely kifejezetten internetes vásárlások
lebonyolítására használható. A webkártya számának
megadásával az online módon vásárló ügyfél kiküszöböli a
visszaélés lehetőségét a saját bankkártyája számával, hiszen
elkülönült kártyaszámot használ az internetes vásárlásokra. A
webkártyán elérhető pénzösszeget a tulajdonos tetszése
szerint tudja változtatni.

Jóváírás

Jóváírásnak nevezzük a tranzakciók azon típusát, amikor a
pénzmozgás a számla egyenlegének növekedését okozza.

Készpénzfelvételi limit

Bankkártyával történő készpénzfelvételi tranzakciók esetében
a pénzügyi intézmények megszabhatják a meghatározott
időtartam – általában egy nap – alatt a számláról leemelhető
maximális összeget, és/vagy azt, hogy hány ilyen tranzakciót
végezhet az ügyfél.

Látra szóló kamat

A bankszámla le nem kötött egyenlege után fizetett összeg.

Lépcsős kamatozás

Egy adott összeghatár felett a számlán lévő teljes összeg a
magasabb összegre meghatározott feltételek szerint

kamatozik.
Limitfigyelés

Olyan szolgáltatás, melynek célja, hogy a csoportos
beszedések esetében bizonyos összeg felett, vagy bizonyos
összegű számlaegyenleg alatt a hitelintézet nem teljesíti a
kifizetést, vagyis a számla nem terhelhető meg.

Nyitó egyenleg

A számla egyenlege a tárgyidőszak kezdetekor. Ez az
egyenleg megegyezik az előző időszak záró egyenlegével.

PayPass/PayWave

Érintés nélküli vásárlási tranzakció, melynek alkalmazása
során a kártya tulajdonosnak elegendő a kártyáját az erre
alkalmas terminálhoz helyezni.

Point of sale (POS)

A Point of Sale angol kifejezés rövidítése, annak a
berendezésnek a neve, melyen a bankkártyát áthúzva
fizethetünk vagy készpénzt vehetünk fel; jellemzően
kereskedőknél elhelyezett terminálra értik, de POS terminál a
bankfiókban elhelyezett vagy a postahivatalokban található
berendezés is.

Pótkártya

Rendelkező

Abban az esetben, ha az ügyfél kérésére a bankkártyája
letiltásra kerül, a pénzügyi intézmény az eredeti helyett egy
pótkártyát bocsát az ügyfél rendelkezésére, mely csak a
kibocsátó által meghatározott feltételek mellett használható.
A számlatulajdonos által a bankszámla felett rendelkezési
joggal felruházott más természetes személy(ek).

Sávos kamatozás

A számlán elhelyezett összeg függvényében sávos kamatozás
esetén a számla egyenlegének egyes sávokba eső
részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár.

Számlatulajdonos

Az a személy, aki a bankszámla felett rendelkezésre jogosult.

Számlaváltás

Számlaváltás esetén a számlatulajdonos a meglévő számlája
helyett egy másik számlát/számlacsomagot vesz igénybe akár
az intézmény kínálatán belül, akár más intézmény kínálatából
(bankváltás).

Számlazárás

Számlazárás esetében a számlatulajdonos a továbbiakban
nem tart igényt a számlájára, és azt megszünteti.

Tartozik forgalom

Minden olyan pénzmozgás, amellyel a pénzügyi intézmény
megterheli az ügyfél bankszámláját, vagyis azon tranzakciók
összessége, melyek a számla egyenlegét csökkentik, tartozik
forgalomnak
minősülnek
(pl.:
átutalás
teljesítése,
készpénzfelvétel).

Társtulajdonos

Egy bankszámla két (vagy több) természetes személy nevére
szól, ahol a hitelintézettel bankszámlaszerződést kötő másik
számlatulajdonost társtulajdonosnak nevezik. Ilyen esetben a
tulajdonosokat a számlával kapcsolatban azonos jogok illetik
meg, és azonos kötelezettségek terhelik.

Tranzakciós költség

Tranzakciós költség minden olyan költség, mely egy adott
ügylet lebonyolításakor felmerül.

Vásárlási limit

Bankkártyák esetében a vásárlási tranzakciókhoz a pénzügyi

intézmények megszabhatnak egy meghatározott időtartam –
általában egy nap – alatt igénybe vehető maximális összeget
és/vagy azt, hogy hány ilyen tranzakciót végezhet az ügyfél.
VIBER

Az MNB által lebonyolított hazai nagy értékű forint fizetési
megbízások teljesítésére szolgáló, bruttó elven alapuló valós
idejű elszámolási rendszer.

Zárlati költség

Előfordulhat, hogy a pénzügyi intézmények a tárgyhónap
zárásakor úgynevezett zárlati költséget számítanak fel. A
zárlati költség általában a számlán történt pénzmozgások után
felszámított költségek alapján kerül meghatározásra.

Záró egyenleg

Nyitó egyenleg +/- a számlán történő pénzmozgás. A
terhelések csökkentik, a jóváírások pedig növelik a záró
egyenleget a nyitó egyenleghez képest.

