
 

 

 

 
 
 

AZ MBH BANK NYRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK  

V .  SZÁMÚ FÜGGELÉKE  

 

HATÁLYOS: 2023.05.01-TŐL  

KÖZZÉTÉVE: 2023.02.28. 

Módosítások indoka (a módosítások piros, vastag betűvel szedve):   

▪ az MKB Bank Nyrt. névváltozása (MBH Bank Nyrt-re);  

▪ az MKB Bank Nyrt. és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) között létrejött megállapodás alapján 

– a Hpt. 17. §-a szerint szerződésállomány átruházás útján az MTB Zrt. lakossági és vállalati 

bankkártya állománya – a Magyar Nemzeti Bank engedélyével – az MKB Bank Nyrt-re átruházásra 

került. Az MKB Bank Nyrt., mint átvevő hitelintézet 2023. május 1. napjától a bankkártya állomány 

tekintetében a kibocsátó helyébe lépett. 
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Jelen Függelék rendelkezései az alább megjelölt szolgáltatások tekintetében az Üzletszabályzat 
törzsszövegének rendelkezéseivel együttesen értelmezendőek: 

 
A) a jogelőd MTB Zrt. által a partner Hitelintézet (MBH Bank Nyrt. –beolvadó Takarékbank Zrt., 

Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, Duna Takarék Bank Zrt., Polgári Bank Zrt.) ügyfelei 
részére a Hitelintézet által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, 2023. május 1-jét 
megelőzően kibocsátott bankkártyák, illetve a jogelőd MTB Zrt. által biztosított bankkártya 
szolgáltatások; 
 

B) a Takarékbanknál vagy jogelődeinél, illetve a Magyar Postán 2023. április 30. napjáig nyitott 
bankszámlához 2023. május 1-jét követően az MBH Bank Nyrt-vel kötött kötött szerződés 
alapján igénybe vett bankkártya szolgáltatások;   
 

C) A Magyar Postán 2023. május 1-jét követően nyitott bankszámlákhoz az MBH Bank Nyrt-vel 
kötött kötött szerződés alapján igénybe vett bankkártya szolgáltatások; 
 

D) a jogelőd MTB Zrt. által a partner Hitelintézet (MBH Bank Nyrt. –beolvadó Takarékbank Zrt., 
Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, Duna Takarék Bank Zrt., Polgári Bank Zrt.) ügyfelei 
részére a Hitelintézet által vezetett Bankszámlákhoz kapcsolódó lakossági és vállalati ügyfelek 
által 2023. május 1-ét követően igénybe vett bankkártya szolgáltatások;  
 

E) az MBH Bank Nyrt-vel a társasházi és önkormányzati ügyfelek által 2023. május 1-jét követően 
megkötött szerződések alapján létrejött bankszámlákhoz kapcsolódó bankkártya 
szolgáltatások; 
 

F) 2023. május 1-jét követően az alábbi kezdő kártyaszámhoz kapcsolódó, az MBH Bank Nyrt-vel 
kötött bankkártya szerződések: 504347; 676337; 551977; 550069; 520918; 558438; 519006; 
428312; 400260; 519627. 
 

G) minden olyan szolgáltatás, amely esetében a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés (ide 
értve az általános szerződési feltételt, hirdetményt, kondíciós listát vagy az egyedi szerződést 
is) a jelen V. sz. Függeléket rendeli alkalmazni; 

 
Amennyiben a jelen Függelék valamely rendelkezése ellentétes az Üzletszabályzat törzsszöveg valamely 
rendelkezésével, úgy a jelen Függelék rendelkezései az irányadóak. 

 
Jelen Függelék az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
társaságnak az állomány átruházást megelőzően, valamint a Takarékbank Zrt. beolvadását megelőzően 
érvényes  

A.  
1. Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénzügyi és 

kiegészítő Pénzügyi Szolgáltatásokra vonatkozó Általános Üzletszabályzata” elnevezésű 2014. 
március 15-ét követően létrejött bankkártya jogviszonyra vonatkozó szerződéses 
feltételeinek „Általános szabályok“ 1.1.-1.9., 1.10.-1.14., 1.20.-5.2.- 5.2.2.-12.3., 14.1.-14.4., 
14.7.-15.12., 15.14.-16., 17.5.-18.3.2., 18.5.-18.6.1., 18.6.7.-19.3. pontjai alatti és a II. 
Számlavezetés és fizetési forgalom fejezet 5. pontja alatti rendelkezéseit; 

 
2.   Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénzügyi 

és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó általános Üzletszabályzata” elnevezésű 
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2014. március 15-ét megelőzően létrejött bankkártya jogviszonyra vonatkozó szerződéses 
feltételeinek „Általános szabályok“ 1.1.-1.7., 1.9.-1.12., 1.18.-5.2., 5.2.2.-12.3., 14.1.-14.4., 
14.7.-15.12., 15.14.-16., 17.5.-18.3.2., 18.5.-18.6.1., 18.6.4.-19.3. pontjai alatti és  II. 
Számlavezetés és fizetési forgalom fejezet 5. pontja alatti rendelkezéseit; valamint a 

 
B.  Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzat bankkártyára vonatkozó rendelkezéseit  

tartalmazza.  
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A. 
1. Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénzügyi és 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó általános Üzletszabályzata” elnevezésű 2014. március 15-
ét követően létrejött bankkártya jogviszonyra vonatkozó szerződéses feltételek   
 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések  

 

1.1. A jelen Függelék (a továbbiakban: Függelék) az MBH Bank ((az állomány-átruházást megelőzően az 

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2019.04.01-jei 

névváltozását megelőzően korábbi nevén Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság)) (a továbbiakban: Bank) által nyújtott, a hitelintézetekről és pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hitelintézeti Törvény) 

meghatározott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások általános szerződési feltételeit 

tartalmazza.  

 

1.2. A jelen Függelék hatálya a Bank és az Ügyfél között 2014. március 15-ét követően létrejött 

jogviszonyokra terjed ki. 

 

1.3. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Ügyfél fogalom 

lépett.  

 

1.4. Bank, Hitelintézet, Hitelező jelenti az MBH Bankot ((az állomány-átruházást megelőzően az MTB 

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (2019.04.01-jei 

névváltozását megelőzően korábbi nevén Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság) (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszám: 01-10-041206)). 

 

1.5. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Banki munkanap 

fogalom lépett. 

 

1.6. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Felek fogalom 

lépett. 

 

1.7. Felügyelet, Felügyeleti hatóság, MNB jelenti a Magyar Nemzeti Bankot, melynek székhelye: 1054 
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Budapest, Szabadság tér 8–9. 

 

1.8. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Fogyasztó fogalom 

lépett. 

1.9. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Fogyasztó Ügyfél 

fogalom lépett. 

 

1.10. Bankkártyajogviszonyt nem érintő rendelkezés (továbbiakban „nem bankkártya”: „NB”) 

 

1.11. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Honlap fogalom 

lépett. 

 

1.12. Pénzforgalmi Szolgáltatás alatt értendő 

a) a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési 

számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, 

b) a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési 

számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, 

c) a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése, 

d) a c) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi 

szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik, 

e) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekk és az elektronikus pénzeszköz 

- kibocsátása, 

f) a készpénzátutalás, 

g) az olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy 

más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a 

fizetési művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz 

üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag közvetítőként jár el az ügyfele és az ügyfele részére 

árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között. 

 

1.13. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Keretszerződés 

fogalom lépett. 

 

1.14. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Szerződés 

fogalom lépett. 

 

1.15. NB 
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1.16. NB 

1.17. NB 

1.18. NB 

 

1.19. NB 

1.20. Az Üzletszabályzat, a Bank Hirdetménye, Kondíciós Listája, valamint a Szerződés alatt - eltérő 

rendelkezés hiányában - azok Szerződés aláírásakor hatályos szövege, illetve azok alábbi 17. 

fejezetnek megfelelő, Bank általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján 

mindenkor hatályos szövege értendő. 

 

2. Az V. sz. Függelék hatálya, a Bank és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások 

 

2.1.  

A Függelék rendelkezéseit kell alkalmazni - jogszabály kötelező erejű rendelkezése vagy a Felek eltérő 

tartalmú szerződéses kikötése hiányában - a Bank és az Ügyfél közötti 2014. március 15-ét követően 

létrejött valamennyi szerződéses jogviszonyra. 

2.2.  A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 1.1.2. pontja lépett. 

 

2.3. Amennyiben valamely kérdésről sem a Szerződés, sem a jelen Függelék és annak mellékletei nem 

rendelkeznek, azokra a Hitelintézeti törvény, a pénzforgalomra, valamint a Felek által létesített 

jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak.  

 

2.4. A Bank az 1.1. pontban meghatározott szolgáltatások nyújtása során a mindenkor aktuális verzió szerinti 

nemzetközi szerződéseket, szabályokat, szokványokat alkalmazza.  

 

2.5. A Függelék és a Szerződés rendelkezéseit a szerződéses jogviszony megszűnése után is, a még el nem 

számolt kölcsönös követelések rendezéséig alkalmazni kell.  

 

3. A Függelék nyilvánossága és a Függelék Ügyfél által történő elfogadása  

 

3.1.  A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 1.2.1. pontja lépett. 

 

3.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 1.2.2. pontja lépett. 
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4. Az Üzletszabályzat módosítása 

 

4.1.  Az Üzletszabályzatot a Bank az alábbi 17. pontban, a Szerződés Bank általi egyoldalú módosítására 

vonatkozó feltételek fennállása esetén jogosult egyoldalúan módosítani. A Bank az Üzletszabályzat 

módosításáról az Ügyfeleket az egyoldalú szerződésmódosításra irányadó szabályok szerint értesíti. 

 

5. Ügyfél-átvilágítási szabályok, a Felek nyilatkozatai, kapcsolattartás, kézbesítés szabályai 

  

5.1.  A rendelkezések helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 3. pontja (Ügyfél-átvilágítási szabályok c. 

fejezet) lépett. 

 

5.2.  A Felek nyilatkozatai  

 

5.2.1. NB 

 

5.2.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.2.16. és 4.5.1. pontjai léptek. 

 

5.2.3. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.5.3. pontja lépett. 

 

5.2.4. Az Ügyféltől a Bank - a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - csak írásos formában adott 

megbízásokat és nyilatkozatokat fogad el. Írásbelinek minősül a levélben vagy telefaxon küldött 

nyilatkozat.  

 

5.2.5. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.1.9. pontja lépett. 

 

5.2.6. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.1.6. pontja lépett. 

 

 

5.3.  A kézbesítés szabályai 

 

5.3.1. A Felek az egymáshoz intézett értesítéseket (szerződéses ajánlat, nyilatkozatok, okmányok stb.) - 

amennyiben a Szerződés vagy a jelen Függelék eltérően nem rendelkezik - közvetlen kézbesítés útján 

(személyesen vagy futárral), postai úton, vagy telefax útján kötelesek eljuttatni a címzett fél 

értesítési címére, illetve az általa megadott faxszámra.  

 

5.3.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.2.1. és 4.3.7. pontjai léptek. 
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5.3.3. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.2.3. pontja lépett. 
 

5.3.4. A Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta a nyilatkozatban 

foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 8 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel 

vagy kifogás.  

 

5.3.5. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.2.5. pontja lépett. 

 

5.3.6. A telefax útján elküldött értesítés a küldő fél telefax activity reportjában szereplő időpontban 

tekintendő kézbesítettnek. 

 

5.3.7. Egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy a fentiek szerint kézbesítettnek tekintendő nyilatkozatról nem 

szerzett tudomást. 

 

5.3.8. A nyilatkozatok kézbesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a felek 

értesítést vagy dokumentumot küldenek egymás részére. 

 

5.3.9. A Bank a Szerződésben valamint jogszabályban meghatározott esetekben hirdetmény útján is 

tájékoztathatja, értesítheti az Ügyfelet. A Bank a hirdetményeit az ügyfélforgalom számára nyitva 

álló helyiségeiben, a nyitvatartási időszak alatt, valamint a Honlapján is hozzáférhetővé teszi. 

 

5.3.10. Az Ügyfél által hibásan vagy hiányosan megadott adat miatt téves kézbesítésből eredő károk és 

többletköltségek az Ügyfelet terhelik.  

 

5.3.11. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.2.4. pontja lépett. 

 

6. A Felek közötti együttműködés, tájékoztatási kötelezettségek 

 

6.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.1.1. pontja lépett. 

 

6.2.  A Bank az együttműködés elősegítése érdekében az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben – 

nyitvatartási időben – ügyfélszolgálatot tart.  

 

6.3.  A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.3. pontja lépett. 
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6.4.  A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.3. pontja lépett. 

 

6.5.  

Az Ügyfél haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Bankot, ha önmaga ellen csőd- vagy felszámolási 

eljárást, végelszámolást, adósságrendezési eljárást kezdeményezett, továbbá - a tudomásszerzéssel 

egyidejűleg - ha ellene harmadik személy csőd- vagy felszámolási, vagy adósságrendezési eljárást 

kezdeményezett. Amennyiben valamely felügyeleti szerv, illetve hatóság ellenőrzést, vagy más olyan 

hatósági eljárást végez az Ügyfélnél, amely az Ügyfél és a Bank között fennálló jogviszonyra hatással lehet, 

az ellenőrzésről, illetve az egyéb hatósági eljárásról az Ügyfél köteles a Bankot értesíteni, és a felügyeleti 

szerv, illetve hatóság által hozott határozat másolatát, a kézhezvételt követően a Banknak haladéktalanul 

megküldeni. 

6.6. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.1.3. pontja lépett. 

 

6.7. Az Ügyfél a FATCA és CRS nyilatkozatban közölt adatok változása esetén a tudomásszerzést követő 30 

munkanapon belül köteles a Bankot tájékoztatni az esetleges változásárokról.  

Amennyiben a Banknak nem áll módjában az Ügyféltől érvényes FATCA és CRS nyilatkozatot 

beszereznie, mert az Ügyfél a nyilatkozat aláírását megtagadja, vagy annak kitöltése helytelen, a Bank 

a szerződés megkötését, illetve a tranzakció elvégzését megtagadja. Amennyiben a FATCA nyilatkozat 

kitöltése hiányos, vagy az Ügyfél nem kíván FATCA nyilatkozatot tenni, de a CRS Megállapodásban 

foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot az Ügyfél a Bank rendelkezésére bocsátja, úgy a Bank szerződés 

megkötését nem tagadja meg, és a pénzügyi számlát Egyesült Államoknak jelentendő számlának 

tekinti és az előírt adatszolgáltatási kötelezettséget közvetetten teljesíti az amerikai adóhatóság (IRS) 

felé. 

 

6.8.  A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.3.3. pontja lépett. 

 

6.9.  A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.3.2. pontja lépett. 

 

6.10.  Amennyiben a Bank az Ügyféllel szemben a Hitelintézeti törvény szerinti kockázatvállalással járó 

ügyletet köt, az Ügyfél köteles rendszeresen a Bank rendelkezésére bocsátani éves letéti mérlegét, 

eredmény-kimutatását, a mérleg kiegészítő mellékletét, pénzügyi terveit és adóbevallásait, valamint 

az ezekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, az elkészítést, illetve jóváhagyást követő tizenöt 

napon belül. A konszolidált beszámolót készítő Ügyfél köteles a konszolidált beszámolóját is 

benyújtani. Az egyes szerződések további rendszeres információ-szolgáltatási igényről is 

rendelkezhetnek.  
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6.11.  Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Az Ügyfél 

felel a Bankkal szemben a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő esetleges károkért. 

 

6.12. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.3.4. pontja lépett. 

 

6.13. A számláról megküldött kimutatást elfogadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstől számított 

hatvan napon belül írásban nem emelt kifogást; azonban ez nem érinti a követelés 

érvényesíthetőségét. 

 

6.14. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.3.5. pontja lépett. 

 

6.15. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.2.16. pontja lépett. 

 

7. Az Ügyfél által adott megbízások  

 

7.1-13. A rendelkezések helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.1. pontja lépett. 

 

7.14. Amennyiben a Bank pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény ellenőrzéséhez azonnali rendőri 

intézkedést lát szükségesnek, a Bank az ügylet lebonyolítását felfüggeszti. 

 

8. Bank szolgáltatásainak igénybevétele közvetítőkön keresztül 

 

8.1. A Bank termékeit és szolgáltatásait saját ügyfélszolgálati helyein kívül, megbízási szerződés alapján, más 

erre jogosult közvetítőkön (a továbbiakban: ügynökök) keresztül is elérhetővé teszi ügyfelei számára. 

A Bank ügynökeinek aktuális jegyzékét a Bank Honlapján közzéteszi. 

 

8.2. A Bank szolgáltatásait és termékeit ügynökön keresztül igénybevevő Ügyfelet ugyanazon jogok és 

kötelezettségek illetik meg, mint azokat, amelyek a Bank szolgáltatásait és termékeit közvetlenül a 

Bank saját ügyfélszolgálati helyein keresztül veszik igénybe. 

 

8.3. Az ügynökök kizárólag azon banki szolgáltatások és termékek értékesítésére jogosultak, amelyekre a 

Bankkal kötött megbízási szerződésük kiterjed. Ezek a szolgáltatások a következők lehetnek: 

a) bankkártya-forgalmazási tevékenység; 

b) bankszámlavezetés külföldi pénznemben, és valutaforgalmazás; 

c) egyes hitelezési tevékenységek. 

 

8.4. Az ügynökök az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeikben közzétesznek minden, az ügynökök 
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által - a Bankkal kötött megbízási szerződésük alapján - nyújtott banki szolgáltatásokra, termékekre 

vonatkozó, a Bank által kiadott általános szerződési feltételt, szabályzatot, tájékoztatót valamint a 

szolgáltatások, termékek kondícióit tartalmazó hirdetményt. 

 

8.5. A Bank az Ügyfelek részére készült nyilvános szerződési feltételeit, tájékoztatóit és kondíciós listáit az 

ügynökök részére naprakész állapotban biztosítja.  

 

8.6. Az ügynökök megbízásos tevékenységével összefüggő díjak és egyéb feltételek a Bank és az ügynökök 

közötti megbízási szerződésekben kerülnek megállapításra. Az ügynökök, mint hitelközvetítők részére 

fizetendő díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségről a hitelszerződés megkötését megelőzően 

tájékoztatják a Fogyasztót, és az erről való megegyezést papíron vagy más tartós adathordozón 

rögzítik. 

 

9. Közreműködők, a megbízások teljesítésébe bekapcsolt társaságok és a Bank által közvetített 

szolgáltatások 

 

9.1. A Bank – ha az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásai, szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése 

érdekében szükségesnek ítéli – jogosult más személyek, szolgáltatók közreműködését is igénybe 

venni. A Bank – a 9.2. és 9.3. pontban foglalt kivételekkel - a közreműködőért úgy felel, mintha saját 

maga járt volna el.  

 

9.2. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály állapítja meg, a Bank felelőssége is ehhez igazodik.  

 

9.3. Ha a Bank a megbízás teljesítéséhez külföldi közreműködőt vesz igénybe, az ezért való felelősségére a 

nemzetközi szabályzatok, illetve szokványok az irányadóak.  

 

9.4. A Bank - jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában - nem vállal felelősséget a megbízások 

teljesítésébe bekapcsolt bankokért és a pénzforgalom lebonyolításában résztvevő társaságokért még 

akkor sem, ha azokat nem Ügyfele megbízásából, de Ügyfele megbízásának végrehajtása érdekében 

vonta be a lebonyolításba.  

 

9.5. A Bank a saját nevében, de az Ügyfél javára igénybevett/megvásárolt szolgáltatások (változatlan 

formában közvetített szolgáltatás) ellenértékét jogosult - a közvetített szolgáltatásról kiállított 

számlával - az Ügyfélre áthárítani. A megbízás teljesítése során a Bank által igénybevett belföldi és 

külföldi közreműködő bankok, társaságok által felszámított költségek, jutalékok az Ügyfelet terhelik. 
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10. Fizetési kötelezettség teljesítésének helye és ideje 

 

10.1. Amennyiben jogszabály vagy szerződés eltérően nem rendelkezik, a Bank és az Ügyfél közötti fizetési 

kötelezettségek teljesítésének helye a Bank adott ügyben ügyintézésre illetékes egysége, illetve a 

Bank ügynökeinek üzlethelyisége.    

 

10.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.2.6. pontja lépett. 

 

10.3. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.2.8. pontja lépett. 

 

10.4. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.2.8. pontja lépett. 

 

10.5. Ha a fizetési teljesítés időpontja munkaszüneti napra esik - és jogszabály vagy szerződés másként nem 

rendelkezik -, a teljesítés napja az azt követő első banki könyvelési nap. Amennyiben a teljesítés helye 

külföldön van és a teljesítés napja - a teljesítés helye szerint - munkaszüneti nap a teljesítés napja az 

azt követő első banki munkanap. A Bank a fizetési teljesítések során figyelembe veszi a nemzetközi 

elszámolásforgalmi szünnapokat.   

 

11. Kamatok, jutalékok, díjak, költségek 

 

11.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 11.8.2. pontja lépett. 

 

11.2. Az egyes Szerződésekhez kapcsolódó banki szolgáltatások ellenértékét a Szerződés, az ellenérték 

mértékét, a Bank által érvényesített kondícióik fajtáit és mértékét a Bank hirdetményei, az ellenérték 

kiszámításának módját a jelen Függelék tartalmazzák. A hirdetményben foglaltaktól eltérő 

ellenértékről a Bank és az Ügyfél a Szerződésben rendelkezhetnek.  

 

11.3. A Bank az ellenértéket kizárólag az alábbi 17. fejezetben rögzítettek szerint jogosult egyoldalúan 

módosítani.  

 

11.4. A banki szolgáltatások ellenértékének megfizetése – eltérő kikötés hiányában – a Szerződésben 

meghatározott időpontban, a Szerződésben megjelölt rendszerességgel, utólag vagy a Szerződés 

megszűnésekor esedékes. 

 

11.5. Amennyiben az Ügyfél pénztartozását késedelmesen teljesíti, a Bank – ha a Szerződés másként nem 

rendelkezik – a jogszabályban meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. 
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11.6. A banki szolgáltatás teljesítése során a Bank jogosult - erre vonatkozó megállapodás alapján - az 

ellenértéken felül az ügylettel kapcsolatban felmerült költségeit (postaköltségek, sürgősségi díjak, 

tranzakciós díj, ügyvédi díj, hitelbírálati díj, biztosíték átértékelési díj, szakértői díjak, értékbecslés díja, 

illetékek, közjegyzői, hatósági és egyéb eljárás költségei stb.) illetve díjait az Ügyfélre terhelni. A 

megbízás teljesítése során a Bank által igénybevett belföldi és külföldi közreműködő bankok által 

felszámított költségek, jutalékok az Ügyfelet terhelik. 

 

11.7. Az Ügyfelet terhelik továbbá mindazon igazolt és indokolt költségek, amelyek az Ügyfél nem 

szerződésszerű magatartásából származnak vagy a Bankot az Ügyféllel fennálló jogviszonnyal 

kapcsolatosan terhelik beleértve az Ügyfél elleni esetleges eljárások költségeit is. 

 

12. A beszámítási jogosultság, engedményezés 

 

12.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.2.3. pontja lépett. 

 

12.2. A folyamatban lévő banki szolgáltatás nyújtását a Bank biztonságos működésének folyamatos 

fenntartása és ügyfelei, így különösen betétesei védelme érdekében saját – feltételhez kötött vagy 

határidős – követelései miatt az érintett ügyfél értesítése mellett felfüggesztheti akkor is, ha azok nem 

ugyanazon a jogviszonyon alapulnak.  

 

12.3. Az Ügyfél a Szerződésből fakadó jogait csak a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával 

engedményezheti. 
 

 

13. NB 

 

 

14. A Bank felelőssége 

 

14.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 8.1. pontja lépett. 

14.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 8.4. pontjának 2. és 3. mondata lépett. 
 

14.3. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 8.4. pontjának 1. mondata lépett. 

14.4. Bank nem felel az általa vállalt szolgáltatás elmaradásáért vagy késedelméért, ha azt az Ügyfél és 

harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása okozza, illetve 

akadályozza. A szolgáltatásért kikötött díj a Bankot – a megbízás teljesítésének arányában – ez 
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esetben is megilleti.  

 

14.5. NB 
 

14.6. NB 

 

14.7. A Bank felelősségének a fentiek szerinti korlátozása nem érinti a Banknak azt a felelősségét, amelyet 

a Polgári Törvénykönyv szerint szerződésben érvényesen nem lehet kizárni.  

 

14.8. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.2.9. pontja lépett. 
 

15. Titoktartás és bankinformáció nyújtása 

 

15.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.4. pontja lépett. 

 

15.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.4. pontja lépett. 

 

15.3. A Bank banktitkot harmadik személy részére csak akkor adhat ki, ha (i) az Ügyfél – törvényben 

meghatározott módon kiállított - írásbeli meghatalmazásában a kiszolgáltatható banktitokkört 

pontosan megjelölve ezt kéri, vagy erre felhatalmazást ad;  (ii) jogszabály a banktitok megtartásának 

kötelezettsége alól a Banknak felmentést ad; (iii) jogszabály a Bankot erre kötelezi; (iv) a Bank által 

megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri 

meg. A banktitoknak minősülő adatokat a Bank feladatkörén kívül nem használja.  

 

15.4. A Bank a banktitkot az üzleti kapcsolatok megszűnése után, időkorlátozás nélkül megőrzi.  

 

 

15.5. Az alábbiak szerinti bankinformáció nyújtásán kívül a Bank az Ügyfélről információt - az olyan 

összesített adatok szolgáltatásán túl, amelyekből az egyes Ügyfelek személye, üzleti adatai nem 

állapíthatók meg - kizárólag az Ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján nyújt. A felhatalmazásban 

minden esetben meg kell jelölni az adandó információ tartalmi körét, esetleges időbeli korlátait, az 

információ címzettjét és célját. 

 

15.6. A Bank az Ügyfél külön felhatalmazása nélkül jogosult - a banktitokra vonatkozó szabályok 

figyelembevételével - az alábbi 16. pontban foglaltak szerint harmadik személy részére 

bankinformációt adni.  

A bankinformáció az Ügyfélre vonatkozó nyilvános információkat, a számlavezetés tényét, valamint 
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az Ügyfél és a Bank kapcsolatának általános jellemzését tartalmazhatja.  

 

15.7. A bankinformáció adásával a Bank az Ügyfélért semmilyen garanciát és felelősséget nem vállal. 

 

15.8. A bankinformáció megtagadása a Bank részéről nem jelent az Ügyfélről alkotott negatív értékelést 

– a Bank ezt az információt a kérővel is közli – és ennek megfelelően az Ügyfél nem támaszthat ezzel 

kapcsolatban a Bankkal szemben semmilyen kárigényt. 

 

15.9. A Bank az Ügyfél kérésére beszerzett bankinformáció valóságtartalmáért nem felel.  

A bankinformáció forrását a Bank nem jelöli meg. 

 

15.10. A Bank a bankinformáció kiadását, illetve beszerzését az Ügyfél díjfizetéséhez kötheti. 

 

15.11. A bankinformációt az információt kérő kizárólag saját céljaira veheti igénybe, kivéve, ha az 

információkérő hitelintézet, amely ügyfelei megbízásából jár el.  

A bankinformációt az információt kérő köteles bizalmasan kezelni. 

 

15.12. A Bank az általa nyújtott bankinformáció felhasználásért és az ebből keletkezett kárért kizárólag 

akkor felel, ha jogszabályba ütköző módon, illetve felhatalmazás nélkül adott ki banktitkot, vagy neki 

felróható módon valótlan adatot szolgáltatott. 

 

15.13. NB 
 

15.14. A Bank kötelezettsége, hogy pénzmosásra utaló adat, tény, vagy körülmény felmerülése esetén 

bejelentést tegyen a Pmt.-ben meghatározott szerv részére. A Bank a bejelentés tényéről, annak 

tartalmáról, harmadik személynek vagy szervezetnek semmiféle tájékoztatást nem ad, és biztosítja, 

hogy a bejelentés tartalma és megtörténte - banktitokként - titokban maradjon. A Bank a bejelentési 

kötelezettség teljesítése során birtokába jutott adatokat, illetőleg a bejelentési kötelezettség 

teljesítését igazoló okiratokat a Pmt.-ben meghatározott ideig megőrzi és nyilvántartja.  

 

 

16. A Bank információszolgáltatási kötelezettsége és információkérési joga a Központi Hitelinformációs 

Rendszerrel szemben (a továbbiakban: KHR)  

A rendelkezések helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 6. pontja (A Központi Hitelinformációs Rendszer 

(„KHR” részére történő adatszolgáltatás c. fejezet) lépett. 

 

17. Egyoldalú szerződésmódosítás 
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17.1. NB 

17.2. NB 

17.3. NB 

17.4. NB 

17.5. Szerződés módosítása a Szerződő Felek közös megegyezésével 

17.5.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 9.1.3. pontja lépett. 

17.5.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 1.3.7. pontja lépett. 

17.5.2.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 1.3.7.1. pontja lépett. 

17.5.2.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 1.3.7.2. pontja lépett 

 

 

18. Az Ügyfél és a Bank közötti Szerződés megszűnése, megszüntetése  

 

18.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 9.2. pontja lépett. 

18.2. A Szerződés megszüntetése a Felek közös megegyezésével 

A Szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetése esetén a megszűnés feltételeire és a Felek 

közötti elszámolásra a Felek írásbeli megállapodása az irányadó. 

 

18.3. A Szerződés megszüntetése rendes felmondással 

18.3.1. Amennyiben a Szerződés, vagy a jelen Függelék eltérően nem rendelkezik, az Ügyfél jogosult 

tartozásainak rendezése mellett - a Szerződést az alábbi feltételekkel felmondani: 

- az Ügyfél a Keretszerződést bármikor, azonnali hatállyal jogosult felmondani; 

- a Fogyasztó Ügyféllel kötött, határozatlan idejű Hitelszerződést a Fogyasztó Ügyfél jogosult 

bármikor, a Szerződésben meghatározott felmondási idővel felmondani; 

A további rendelkezések helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 11.7.1. pontja lépett.  

 

18.3.2 Amennyiben a Szerződés, vagy a jelen Függelék eltérően nem rendelkezik, a Bankot a rendes 

felmondás joga az alábbi feltételekkel illeti meg: 

- a határozatlan idejű Keretszerződést a Bank rendes felmondás útján, az Ügyfélnek (Fogyasztó 

Ügyfélnek) papíron vagy tartós adathordozón megküldött nyilatkozattal, két hónapos 

felmondási idővel jogosult megszüntetni; 



 MBH Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzat V. sz. Függelék 
 

 

    19 / 34 
 

A további rendelkezések helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 9.2.1. pontja lépett. 

 
18.4. NB 

18.5. A Szerződés megszűntetése rendkívüli felmondással 

18.5.1 Amennyiben a Szerződés, vagy a jelen Függelék eltérően nem rendelkezik, a Bank az Ügyféllel kötött 

Szerződést az alábbi esetekben jogosult azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni:  

(i) az Ügyfél alábbi 18.5.2 pontban meghatározott súlyos szerződésszegése esetén; 

(ii) az Ügyfél felróható magatartása miatt a szerződéses jogviszony további fenntartása nem 

várható el a Banktól; 

(iii) NB 

(iv) az Ügyfél a Szerződés megkötésekor, vagy a jogviszony fennállása során a Bankkal valótlan 

adatokat közöl, avagy adatokat eltitkol, esetleg más módon megtéveszti a Bankot; 

 

 

18.5.2 Az Ügyfél súlyos szerződésszegésének minősül: 

- az Ügyfél együttműködési, illetve tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása; 

- a Szerződésben meghatározott egyéb esetek. 

 

 18.5.3  A Bank az Ügyféllel kötött Keretszerződést kizárólag akkor jogosult rendkívüli felmondás útján, 

azonnali hatállyal megszüntetni, ha az Ügyfél a kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte. 
 

18.6. A megszüntetés jogkövetkezményei  

18.6.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 9.3.2. pontja lépett. 

18.6.2. NB 

 

18.6.3. NB 

 

 18.6.4. NB 

 

18.6.5. NB 

 

18.6.6. NB 
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18.6.7. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással. 

 

18.6.8. A felmondás nem érinti - a szerződés alapján - a Bank által visszavonhatatlanul vállalt kötelezettségek 

teljesítését. 

 

19.  Jogviták rendezése, alkalmazandó jog 

 

19.1    A Bank és az Ügyfél a közöttük létrejött Szerződésből származó értelmezési és egyéb vitás kérdéseket 

békés úton törekszenek rendezni. 

 

19.2  A Bank bármely hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság előtt pert indíthat az Ügyféllel szemben. 

 

19.3  A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 16.1. pontja lépett. 

 

II. SZÁMLAVEZETÉS ÉS FIZETÉSI FORGALOM 

5. Készpénzt helyettesítő fizetési eszközök (bankkártya)  

A rendelkezések helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 15.1.2. pontja lépett. 
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2. Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pénzügyi és 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó általános Üzletszabályzata” elnevezésű 2014. március 15-
ét megelőzően létrejött bankkártya jogviszonyra vonatkozó szerződéses feltételek 
 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések  

 

1.1. A jelen Függelék (a továbbiakban: Függelék) az MBH Bank (az állomány-átruházást megelőzően az 

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2019.04.01-jei 

névváltozását megelőzően korábbi nevén Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság) (a továbbiakban: Bank) által nyújtott, a hitelintézetekről és pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a továbbiakban: Hitelintézeti Törvény) 

meghatározott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások általános szerződési feltételeit 

tartalmazza.  

 

1.2. A jelen Függelék hatálya a Bank és az Ügyfél között 2014. március 15-ét megelőzően létrejött 

jogviszonyokra terjed ki. 

 

1.3. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Ügyfél fogalom 

lépett.  

 

1.4. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Banki munkanap 

fogalom lépett. 

 

1.5. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Felek fogalom 

lépett. 

 

1.6. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Fogyasztó fogalom 

lépett. 

1.7. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Fogyasztó Ügyfél 

fogalom lépett. 

 

1.8. NB 
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1.9. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Honlap fogalom 

lépett. 

 

1.10. Pénzforgalmi Szolgáltatás alatt értendő 

h) a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési 

számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, 

i) a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési 

számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, 

j) a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése, 

k) a c) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi 

szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik, 

l) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekk és az elektronikus pénzeszköz 

- kibocsátása, 

m) a készpénzátutalás, 

n) az olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy 

más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a 

fizetési művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz 

üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag közvetítőként jár el az ügyfele és az ügyfele részére 

árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között. 

 

1.11. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Keretszerződés 

fogalom lépett. 

 

1.12. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg Általános Rendelkezések, Szerződés 

fogalom lépett. 

 

1.13. NB 

 

1.14. NB 

1.15. NB 

1.16. NB 

 

1.17. NB  

1.18. Az Üzletszabályzat, a Bank Hirdetménye, Kondíciós Listája, valamint a Szerződés alatt - eltérő 

rendelkezés hiányában - azok Szerződés aláírásakor hatályos szövege, illetve azok alábbi 17. 

fejezetnek megfelelő, Bank általi egyoldalú, illetve a Felek általi kétoldalú módosítása alapján 
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mindenkor hatályos szövege értendő. 

 

2. Az V. sz. Függelék hatálya, a Bank és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások 

 

2.1.   Az Függelék rendelkezéseit kell alkalmazni - jogszabály kötelező erejű rendelkezése vagy a Felek eltérő 

tartalmú szerződéses kikötése hiányában - a Bank és az Ügyfél közötti 2014. március 15-ét megelőzően 

létrejött valamennyi szerződéses jogviszonyra. 

2.2.  A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 1.1.2. pontja lépett. 

 

2.3.    Amennyiben valamely kérdésről sem a Szerződés, sem a jelen Függelék és annak mellékletei nem 

rendelkeznek, azokra a Hitelintézeti törvény, a pénzforgalomra, valamint a Felek által létesített 

jogviszonyra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, így különösen a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Polgári törvénykönyv) rendelkezései 

az irányadóak.  

 

2.4. A Bank az 1.1. pontban meghatározott szolgáltatások nyújtása során a mindenkor aktuális verzió szerinti 

nemzetközi szerződéseket, szabályokat, szokványokat alkalmazza.  

 

2.5. Az Függelék és a Szerződés rendelkezéseit a szerződéses jogviszony megszűnése után is, a még el nem 

számolt kölcsönös követelések rendezéséig alkalmazni kell.  

 

3. A Függelék nyilvánossága és a Függelék Ügyfél által történő elfogadása  

 

3.1.  A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 1.2.1. pontja lépett. 

 

3.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 1.2.2. pontja lépett. 

 

4. Az Üzletszabályzat módosítása 

 

4.1.  Az Üzletszabályzatot a Bank az alábbi 17. pontban, a Szerződés Bank általi egyoldalú módosítására 

vonatkozó feltételek fennállása esetén jogosult egyoldalúan módosítani. A Bank az Üzletszabályzat 

módosításáról az Ügyfeleket az egyoldalú szerződésmódosításra irányadó szabályok szerint értesíti. 

 

5. Ügyfél-átvilágítási szabályok, a Felek nyilatkozatai, kapcsolattartás, kézbesítés szabályai 

  

5.1.  A rendelkezések helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 3. pontja (Ügyfél-átvilágítási szabályok c. 
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fejezet) lépett. 

 

5.2.  A Felek nyilatkozatai  

 

5.2.1. NB 

 

5.2.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.2.16. és 4.5.1. pontjai léptek. 

 

5.2.3. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.5.3. pontja lépett. 

 

5.2.4. Az Ügyféltől a Bank - a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - csak írásos formában adott 

megbízásokat és nyilatkozatokat fogad el. Írásbelinek minősül a levélben vagy telefaxon küldött 

nyilatkozat.  

 

5.2.5. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.1.9. pontja lépett. 

 

5.2.6. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.1.6. pontja lépett. 

 

 

5.3.  A kézbesítés szabályai 

 

5.3.1. A Felek az egymáshoz intézett értesítéseket (szerződéses ajánlat, nyilatkozatok, okmányok stb.) - 

amennyiben a Szerződés vagy a jelen Függelék eltérően nem rendelkezik - közvetlen kézbesítés útján 

(személyesen vagy futárral), postai úton, vagy telefax útján kötelesek eljuttatni a címzett fél 

értesítési címére, illetve az általa megadott faxszámra.  

 

5.3.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.2.1. és 4.3.7. pontjai léptek. 

 

5.3.3. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.2.3. pontja lépett. 
 

5.3.4. A Bank jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta a nyilatkozatban 

foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 8 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel 

vagy kifogás.  

 

5.3.5. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.2.5. pontja lépett. 
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5.3.6. A telefax útján elküldött értesítés a küldő fél telefax activity reportjában szereplő időpontban 

tekintendő kézbesítettnek. 

 

5.3.7. Egyik fél sem hivatkozhat arra, hogy a fentiek szerint kézbesítettnek tekintendő nyilatkozatról nem 

szerzett tudomást. 

 

5.3.8. A nyilatkozatok kézbesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a felek 

értesítést vagy dokumentumot küldenek egymás részére. 

 

5.3.9. A Bank a Szerződésben valamint jogszabályban meghatározott esetekben hirdetmény útján is 

tájékoztathatja, értesítheti az Ügyfelet. A Bank a hirdetményeit az ügyfélforgalom számára nyitva 

álló helyiségeiben, a nyitvatartási időszak alatt, valamint a Honlapján is hozzáférhetővé teszi. 

 

5.3.10. Az Ügyfél által hibásan vagy hiányosan megadott adat miatt téves kézbesítésből eredő károk és 

többletköltségek az Ügyfelet terhelik.  

 

5.3.11. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.2.4. pontja lépett. 

 

6. A Felek közötti együttműködés, tájékoztatási kötelezettségek 

 

6.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.1.1. pontja lépett. 

 

6.2.  A Bank az együttműködés elősegítése érdekében az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben – 

nyitvatartási időben – ügyfélszolgálatot tart.  

 

6.3.  A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.3. pontja lépett. 

 

6.4.  A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.3. pontja lépett. 

 

6.5.  Az Ügyfél haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Bankot, ha önmaga ellen csőd- vagy felszámolási 

eljárást, végelszámolást kezdeményezett, továbbá - a tudomásszerzéssel egyidejűleg - ha ellene 

harmadik személy csőd- vagy felszámolási eljárást kezdeményezett. Amennyiben valamely felügyeleti 

szerv, illetve hatóság ellenőrzést, vagy más olyan hatósági eljárást végez az Ügyfélnél, amely az Ügyfél 

és a Bank között fennálló jogviszonyra hatással lehet, az ellenőrzésről, illetve az egyéb hatósági 

eljárásról az Ügyfél köteles a Bankot értesíteni, és a felügyeleti szerv, illetve hatóság által hozott 

határozat másolatát, a kézhezvételt követően a Banknak haladéktalanul megküldeni. 
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6.6.  A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.3.2. pontja lépett. 

 

6.7.  Amennyiben a Bank az Ügyféllel szemben a Hitelintézeti törvény szerinti kockázatvállalással járó 

ügyletet köt, az Ügyfél köteles rendszeresen a Bank rendelkezésére bocsátani éves letéti mérlegét, 

eredmény-kimutatását, a mérleg kiegészítő mellékletét, pénzügyi terveit és adóbevallásait, valamint 

az ezekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, az elkészítést, illetve jóváhagyást követő tizenöt 

napon belül. A konszolidált beszámolót készítő Ügyfél köteles a konszolidált beszámolóját is 

benyújtani. Az egyes szerződések további rendszeres információ-szolgáltatási igényről is 

rendelkezhetnek.  

 

6.8.  Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Az Ügyfél 

felel a Bankkal szemben a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő esetleges károkért. 

 

7. Az Ügyfél által adott megbízások  

 

7.1-13. A rendelkezések helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.1. pontja lépett. 

 

7.14. Amennyiben a Bank pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény ellenőrzéséhez azonnali rendőri 

intézkedést lát szükségesnek, a Bank az ügylet lebonyolítását felfüggeszti. 

 

8. Bank szolgáltatásainak igénybevétele közvetítőkön keresztül 

 

8.1. A Bank termékeit és szolgáltatásait saját ügyfélszolgálati helyein kívül, megbízási szerződés alapján, más 

erre jogosult közvetítőkön (a továbbiakban: ügynökök) keresztül is elérhetővé teszi ügyfelei számára. 

A Bank ügynökeinek aktuális jegyzékét a Bank Honlapján közzéteszi. 

 

8.2. A Bank szolgáltatásait és termékeit ügynökön keresztül igénybevevő Ügyfelet ugyanazon jogok és 

kötelezettségek illetik meg, mint azokat, amelyek a Bank szolgáltatásait és termékeit közvetlenül a 

Bank saját ügyfélszolgálati helyein keresztül veszik igénybe. 

 

8.3. Az ügynökök kizárólag azon banki szolgáltatások és termékek értékesítésére jogosultak, amelyekre a 

Bankkal kötött megbízási szerződésük kiterjed. Ezek a szolgáltatások a következők lehetnek: 

d) bankkártya-forgalmazási tevékenység; 

e) bankszámlavezetés külföldi pénznemben, és valutaforgalmazás; 

f) egyes hitelezési tevékenységek. 

 

8.4. Az ügynökök az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeikben közzétesznek minden, az ügynökök 
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által - a Bankkal kötött megbízási szerződésük alapján - nyújtott banki szolgáltatásokra, termékekre 

vonatkozó, a Bank által kiadott általános szerződési feltételt, szabályzatot, tájékoztatót valamint a 

szolgáltatások, termékek kondícióit tartalmazó hirdetményt. 

 

8.5. A Bank az Ügyfelek részére készült nyilvános szerződési feltételeit, tájékoztatóit és kondíciós listáit az 

ügynökök részére naprakész állapotban biztosítja.  

 

8.6. Az ügynökök megbízásos tevékenységével összefüggő díjak és egyéb feltételek a Bank és az ügynökök 

közötti megbízási szerződésekben kerülnek megállapításra. 

 

9. Közreműködők, a megbízások teljesítésébe bekapcsolt társaságok és a Bank által közvetített 

szolgáltatások 

 

9.1. A Bank – ha az Ügyfél részére nyújtott szolgáltatásai, szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése 

érdekében szükségesnek ítéli – jogosult más személyek, szolgáltatók közreműködését is igénybe 

venni. A Bank – a 9.2. és 9.3. pontban foglalt kivételekkel - a közreműködőért úgy felel, mintha saját 

maga járt volna el.  

 

9.2. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály állapítja meg, a Bank felelőssége is ehhez igazodik.  

 

9.3. Ha a Bank a megbízás teljesítéséhez külföldi közreműködőt vesz igénybe, az ezért való felelősségére a 

nemzetközi szabályzatok, illetve szokványok az irányadóak.  

 

9.4. A Bank - jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában - nem vállal felelősséget a megbízások 

teljesítésébe bekapcsolt bankokért és a pénzforgalom lebonyolításában résztvevő társaságokért még 

akkor sem, ha azokat nem Ügyfele megbízásából, de Ügyfele megbízásának végrehajtása érdekében 

vonta be a lebonyolításba.  

 

9.5. A Bank a saját nevében, de az Ügyfél javára igénybevett/megvásárolt szolgáltatások (változatlan 

formában közvetített szolgáltatás) ellenértékét jogosult - a közvetített szolgáltatásról kiállított 

számlával - az Ügyfélre áthárítani. A megbízás teljesítése során a Bank által igénybevett belföldi és 

külföldi közreműködő bankok, társaságok által felszámított költségek, jutalékok az Ügyfelet terhelik. 

 

10. Fizetési kötelezettség teljesítésének helye és ideje 

 

10.1. Amennyiben jogszabály vagy szerződés eltérően nem rendelkezik, a Bank és az Ügyfél közötti fizetési 
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kötelezettségek teljesítésének helye a Bank adott ügyben ügyintézésre illetékes egysége, illetve a 

Bank ügynökeinek üzlethelyisége.    

 

10.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.2.6. pontja lépett. 

 

10.3. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.2.8. pontja lépett. 

 

10.4. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.2.8. pontja lépett. 

 

10.5. Ha a fizetési teljesítés időpontja munkaszüneti napra esik - és jogszabály vagy szerződés másként nem 

rendelkezik -, a teljesítés napja az azt követő első banki könyvelési nap. Amennyiben a teljesítés helye 

külföldön van és a teljesítés napja - a teljesítés helye szerint - munkaszüneti nap a teljesítés napja az 

azt követő első banki munkanap. A Bank a fizetési teljesítések során figyelembe veszi a nemzetközi 

elszámolásforgalmi szünnapokat.   

 

11. Kamatok, jutalékok, díjak, költségek 

 

11.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 11.8.2. pontja lépett. 

 

11.2. Az egyes Szerződésekhez kapcsolódó banki szolgáltatások ellenértékét a Szerződés, az ellenérték 

mértékét, a Bank által érvényesített kondícióik fajtáit és mértékét a Bank hirdetményei, az ellenérték 

kiszámításának módját a jelen Függelék tartalmazzák. A hirdetményben foglaltaktól eltérő 

ellenértékről a Bank és az Ügyfél a Szerződésben rendelkezhetnek.  

 

11.3. A Bank az ellenértéket kizárólag az alábbi 17. fejezetben rögzítettek szerint jogosult egyoldalúan 

módosítani.  

 

11.4. A banki szolgáltatások ellenértékének megfizetése – eltérő kikötés hiányában – a Szerződésben 

meghatározott időpontban, a Szerződésben megjelölt rendszerességgel, utólag vagy a Szerződés 

megszűnésekor esedékes. 

 

11.5. Amennyiben az Ügyfél pénztartozását késedelmesen teljesíti, a Bank – ha a Szerződés másként nem 

rendelkezik – a jogszabályban meghatározott késedelmi kamatot számítja fel. 

 

11.6. A banki szolgáltatás teljesítése során a Bank jogosult - erre vonatkozó megállapodás alapján - az 

ellenértéken felül az ügylettel kapcsolatban felmerült költségeit (postaköltségek, sürgősségi díjak, 
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tranzakciós díj, ügyvédi díj, hitelbírálati díj, biztosíték átértékelési díj, szakértői díjak, értékbecslés díja, 

illetékek, közjegyzői, hatósági és egyéb eljárás költségei stb.) illetve díjait az Ügyfélre terhelni. A 

megbízás teljesítése során a Bank által igénybevett belföldi és külföldi közreműködő bankok által 

felszámított költségek, jutalékok az Ügyfelet terhelik. 

 

11.7. Az Ügyfelet terhelik továbbá mindazon igazolt és indokolt költségek, amelyek az Ügyfél nem 

szerződésszerű magatartásából származnak vagy a Bankot az Ügyféllel fennálló jogviszonnyal 

kapcsolatosan terhelik beleértve az Ügyfél elleni esetleges eljárások költségeit is. 

 

12. A beszámítási jogosultság, engedményezés 

 

12.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.2.3. pontja lépett. 

 

12.2. A folyamatban lévő banki szolgáltatás nyújtását a Bank biztonságos működésének folyamatos 

fenntartása és ügyfelei, így különösen betétesei védelme érdekében saját – feltételhez kötött vagy 

határidős – követelései miatt az érintett ügyfél értesítése mellett felfüggesztheti akkor is, ha azok nem 

ugyanazon a jogviszonyon alapulnak.  

 

12.3. Az Ügyfél a Szerződésből fakadó jogait csak a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával 

engedményezheti. 
 

 

13. NB 

 

 

14. A Bank felelőssége 

 

14.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 8.1. pontja lépett. 

14.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 8.4. pontjának 2. és 3. mondata lépett. 
 

14.3. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 8.4. pontjának 1. mondata lépett. 

14.4. Bank nem felel az általa vállalt szolgáltatás elmaradásáért vagy késedelméért, ha azt az Ügyfél és 

harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása okozza, illetve 

akadályozza. A szolgáltatásért kikötött díj a Bankot – a megbízás teljesítésének arányában – ez 

esetben is megilleti.  

 

14.5. NB 
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14.6. NB 

 

14.7. A Bank felelősségének a fentiek szerinti korlátozása nem érinti a Banknak azt a felelősségét, amelyet 

a Polgári Törvénykönyv szerint szerződésben érvényesen nem lehet kizárni.  

 

14.8. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 7.2.9. pontja lépett. 
 

15. Titoktartás és bankinformáció nyújtása 

 

15.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.4. pontja lépett. 

 

15.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 4.4. pontja lépett. 

 

15.3. A Bank banktitkot harmadik személy részére csak akkor adhat ki, ha (i) az Ügyfél – törvényben 

meghatározott módon kiállított - írásbeli meghatalmazásában a kiszolgáltatható banktitokkört 

pontosan megjelölve ezt kéri, vagy erre felhatalmazást ad;  (ii) jogszabály a banktitok megtartásának 

kötelezettsége alól a Banknak felmentést ad; (iii) jogszabály a Bankot erre kötelezi; (iv) a Bank által 

megbízott tanúsító szervezet és alvállalkozója ezt a tanúsítási eljárás lefolytatása keretében ismeri 

meg. A banktitoknak minősülő adatokat a Bank feladatkörén kívül nem használja.  

 

15.4. A Bank a banktitkot az üzleti kapcsolatok megszűnése után, időkorlátozás nélkül megőrzi.  

 

 

15.5. Az alábbiak szerinti bankinformáció nyújtásán kívül a Bank az Ügyfélről  információt - az olyan 

összesített adatok szolgáltatásán túl, amelyekből az egyes Ügyfelek személye, üzleti adatai nem 

állapíthatók meg - kizárólag az Ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján nyújt. A felhatalmazásban 

minden esetben meg kell jelölni az adandó információ tartalmi körét, esetleges időbeli korlátait, az 

információ címzettjét és célját. 

 

15.6. A Bank az Ügyfél külön felhatalmazása nélkül jogosult - a banktitokra vonatkozó szabályok 

figyelembevételével - az alábbi 16. pontban foglaltak szerint harmadik személy részére 

bankinformációt adni.  

A bankinformáció az Ügyfélre vonatkozó nyilvános információkat, a számlavezetés tényét, valamint 

az Ügyfél és a Bank kapcsolatának általános jellemzését tartalmazhatja.  

 

15.7. A bankinformáció adásával a Bank az Ügyfélért semmilyen garanciát és felelősséget nem vállal. 
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15.8. A bankinformáció megtagadása a Bank részéről nem jelent az Ügyfélről alkotott negatív értékelést 

– a Bank ezt az információt a kérővel is közli – és ennek megfelelően az Ügyfél nem támaszthat ezzel 

kapcsolatban a Bankkal szemben semmilyen kárigényt. 

 

15.9. A Bank az Ügyfél kérésére beszerzett bankinformáció valóságtartalmáért nem felel.  

A bankinformáció forrását a Bank nem jelöli meg. 

 

15.10. A Bank a bankinformáció kiadását, illetve beszerzését az Ügyfél díjfizetéséhez kötheti. 

 

15.11. A bankinformációt az információt kérő kizárólag saját céljaira veheti igénybe, kivéve, ha az 

információkérő hitelintézet, amely ügyfelei megbízásából jár el.  

A bankinformációt az információt kérő köteles bizalmasan kezelni. 

 

15.12. A Bank az általa nyújtott bankinformáció felhasználásért és az ebből keletkezett kárért kizárólag 

akkor felel, ha jogszabályba ütköző módon, illetve felhatalmazás nélkül adott ki banktitkot, vagy neki 

felróható módon valótlan adatot szolgáltatott. 

 

15.13. NB 
 

15.14. A Bank kötelezettsége, hogy pénzmosásra utaló adat, tény, vagy körülmény felmerülése esetén 

bejelentést tegyen a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzőséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott szerv 

részére. A Bank a bejelentés tényéről, annak tartalmáról, harmadik személynek vagy szervezetnek 

semmiféle tájékoztatást nem ad, és biztosítja, hogy a bejelentés tartalma és megtörténte - 

banktitokként - titokban maradjon. A Bank a bejelentési kötelezettség teljesítése során birtokába 

jutott adatokat, illetőleg a bejelentési kötelezettség teljesítését igazoló okiratokat a Pmt-ben 

meghatározott ideig megőrzi és nyilvántartja.  

 

 

16. A Bank információszolgáltatási kötelezettsége és információkérési joga a Központi Hitelinformációs 

Rendszerrel szemben (a továbbiakban: KHR)  

A rendelkezések helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 6. pontja (A Központi Hitelinformációs Rendszer 

(„KHR” részére történő adatszolgáltatás c. fejezet) lépett. 

 

17. Egyoldalú szerződésmódosítás 

 
17.1. NB 
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17.2. NB 

17.3. NB 

17.4. NB 

17.5. Szerződés módosítása a Szerződő Felek közös megegyezésével 

17.5.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 9.1.3. pontja lépett. 

17.5.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 1.3.7. pontja lépett. 

17.5.2.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 1.3.7.1. pontja lépett. 

17.5.2.2. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 1.3.7.2. pontja lépett 

 

 

18. Az Ügyfél és a Bank közötti Szerződés megszűnése, megszüntetése  

 

18.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 9.2. pontja lépett. 

18.2. A Szerződés megszüntetése a Felek közös megegyezésével 

A Szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetése esetén a megszűnés feltételeire és a Felek 

közötti elszámolásra a Felek írásbeli megállapodása az irányadó. 

 

18.3. A Szerződés megszüntetése rendes felmondással 

18.3.1. Amennyiben a Szerződés, vagy a jelen Függelék eltérően nem rendelkezik, az Ügyfél jogosult 

tartozásainak rendezése mellett - a Szerződést az alábbi feltételekkel felmondani: 

- az Ügyfél a Keretszerződést bármikor, azonnali hatállyal jogosult felmondani; 

- a Fogyasztó Ügyféllel kötött, határozatlan idejű Hitelszerződést a Fogyasztó Ügyfél jogosult 

bármikor, a Szerződésben meghatározott felmondási idővel felmondani; 

A további rendelkezések helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 11.7.1. pontja lépett.  

 

18.3.2 Amennyiben a Szerződés, vagy a jelen Függelék eltérően nem rendelkezik, a Bankot a rendes 

felmondás joga az alábbi feltételekkel illeti meg: 

- a határozatlan idejű Keretszerződést, a Bank rendes felmondás útján, az Ügyfélnek (Fogyasztó 

Ügyfélnek) papíron vagy tartós adathordozón megküldött nyilatkozattal, két hónapos 

felmondási idővel jogosult megszüntetni; 

A további rendelkezések helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 9.2.1. pontja lépett. 
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18.4. NB 

18.5. A Szerződés megszűntetése rendkívüli felmondással 

18.5.1 Amennyiben a Szerződés, vagy a jelen Függelék eltérően nem rendelkezik, a Bank az Ügyféllel kötött 

Szerződést az alábbi esetekben jogosult azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntetni:  

(v) az Ügyfél alábbi 18.5.2 pontban meghatározott súlyos szerződésszegése esetén; 

(vi) az Ügyfél felróható magatartása miatt a szerződéses jogviszony további fenntartása nem 

várható el a Banktól; 

(vii) NB 

(viii) az Ügyfél a Szerződés megkötésekor, vagy a jogviszony fennállása során a Bankkal valótlan 

adatokat közöl, avagy adatokat eltitkol, esetleg más módon megtéveszti a Bankot; 

 

 

18.5.2 Az Ügyfél súlyos szerződésszegésének minősül: 

- az Ügyfél együttműködési, illetve tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása; 

- a Szerződésben meghatározott egyéb esetek. 

 

 18.5.3  A Bank az Ügyféllel kötött Keretszerződést kizárólag akkor jogosult rendkívüli felmondás útján, 

azonnali hatállyal megszüntetni, ha az Ügyfél a kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte. 
 

18.6. A megszüntetés jogkövetkezményei  

18.6.1. A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 9.3.2. pontja lépett. 

18.6.2. NB 

 

18.6.3. NB 

 

18.6.4. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással. 

 

18.6.5. A felmondás nem érinti - a szerződés alapján - a Bank által visszavonhatatlanul vállalt kötelezettségek 

teljesítését. 

 

19.  Jogviták rendezése, alkalmazandó jog 
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19.1    A Bank és az Ügyfél a közöttük létrejött Szerződésből származó értelmezési és egyéb vitás kérdéseket 

békés úton törekszenek rendezni. 

 

19.2  A Bank bármely hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság előtt pert indíthat az Ügyféllel szemben. 

 

19.3  A rendelkezés helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 16.1. pontja lépett. 
 

II. SZÁMLAVEZETÉS ÉS FIZETÉSI FORGALOM 

5. Készpénzt helyettesítő fizetési eszközök (bankkártya)  

A rendelkezések helyébe az Üzletszabályzat törzsszöveg 15.1.2. pontja lépett. 
 

B. Pénzügyi Szolgáltatási Üzletszabályzat rendelkezései  
 
A Hitelintézet által vezetett bankszámlához kapcsolódó Bankkártyához a pénzforgalmi szolgáltatások 
tekintetében a Hitelintézet pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó szabályait (általános szerződési 
feltételek vagy üzletszabályzat, a továbbiakban együttesen: Pénzforgalmi ÁSZF) kell alkalmazni. 
 
Hitelintézet: az a hitelintézet, amely a Számlatulajdonos Bankkártyához kapcsolódó Bankszámláját vezeti 
(MBH Bank Nyrt (jogelőd Takarékbank Zrt.), Oberbank AG Magyarországi Fióktelep, Duna Takarék Bank Zrt., 
Polgári Bank Zrt.), illetve a Kártyabirtokossal – az illetve az MBH Nyrt. nevében (képviseletében) – a 
Bankkártya Szerződést megkötötte, és a Bankkártyát a Kártyaigénylő rendelkezésére bocsátja. Az MBH 
Nyrt.-nél Fizetési számlát vezető Ügyfelek tekintetében az MBH Nyrt. is a Hitelintézet fogalmába tartozik. 
 
Az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt.. 2023. április 30. napjával egyesült. A Takarékbank Zrt..  beolvadt 
az MKB Nyrt-be, a beolvadó Társaság általános jogutódja az MKB Bank Nyrt. Az Egyesült társaság elnevezése 
MBH Bank Nyrt.  
 
Az MBH Bank Nyrt Takarékbank Zrt. jogutódjaként vezetett bankszámlákhoz kibocsátott bankkártyák 

pénzforgalmi szabályait jelen Általános Üzletszabályzat, valamint annak IV. számú Függeléke tartalmazza. 

 


