
ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 

A díjmentes készpénzfelvétel lehetőségéről, annak igénybevételéhez szükséges nyilatkozatokról, valamint a 

fizetési számlákhoz tett nyilatkozatok központi nyilvántartásáról 

 

Hazánkban 2014. februárjától működik a pénzügyi rezsicsökkentés1. A pénzügyi rezsicsökkentő intézkedés célja, 
hogy valamennyi arra jogosult személy díjmentesen tudjon készpénzt felvenni saját számlájáról a meghatározott 
feltételek szerint. 

 

Ki jogosult a díjmentes készpénzfelvételre? 

A díjmentes készpénzfelvételre mindenki jogosult, aki 

• 16. életévét betöltötte, 

• Magyarországon lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 

• fogyasztónak minősül (vagyis nem vállalkozó vagy gazdasági társaság) 

• és rendelkezik bankkártyával, amellyel készpénz kiadó automatából tud készpénzt felvenni. (2015.01.01-
től bankfióki pénztárban nem lehet ingyenesen készpénzt felvenni). 

Mely számlákról ingyenes a készpénzfelvétel? 

Mindenki egy időpontban csak egy pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett egy adott bankszámláról vehet fel 
díjmentesen készpénzt. A lehetőség csak fizetési számlákra vonatkozik (például hitelkártyák esetén nem vehető 
igénybe a kedvezmény). 

Mekkora összegig és hány alkalommal ingyenes a készpénzfelvétel? 

Havonta legfeljebb két alkalommal, összesen maximum 150 ezer Ft összegig díjmentes a készpénzfelvétel. 

Hogy lehet igénybe venni a kedvezményt? 

Minden jogosult nyilatkozhat, hogy a díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget melyik számlájáról kívánja igénybe 
venni. Mindenki egyszerre csak egy számlával kapcsolatban tehet nyilatkozatot. A nyilatkozatot annál a 
pénzforgalmi szolgáltatónál kell megtenni, amelyik a szóban forgó számlát vezeti. Bankunk jelenleg kizárólag az 
ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben - bankfiókjaiban - biztosítja ügyfelei számára nyilatkozat 
megtételének lehetőségét. 

A nyilatkozatot bármikor meg lehet tenni. Minden hónap huszadikáig megtett nyilatkozat következő hónap 
elsejétől lesz érvényes. Ha valaki nem nyilatkozik, akkor a kedvezményt nem veheti igénybe. 

Visszavonó rendelkezéssel, vagy a korábbi nyilatkozatban megjelölttől eltérő fizetési számlát megjelölő újabb 
nyilatkozattal a korábban tett nyilatkozatok visszavonásra kerülnek. 

 

Központi Nyilvántartás 

A nyilatkozatokat tároló Központi Nyilvántartás teszi lehetővé annak ellenőrzését, hogy mindenki valóban csak 
egy számláról vehessen fel díjmentesen készpénzt. 

A Központi Nyilvántartás célja, hogy az ingyenes készpénzfelvételi jog jogszerű gyakorlásának biztosítása 
érdekében megállapítható legyen az, hogy a nyilatkozattevő tett-e nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést, 
eltérő időkben és nyilatkozatadat-szolgáltatóknál tett nyilatkozatok esetében pedig annak megállapíthatósága, 
hogy mely nyilatkozata jogosítja őt a kedvezményre. A Központi Nyilvántartásban szereplő adatokat kizárólag 
ezen célra lehet felhasználni. 

A Központi Nyilvántartást a központi hitelinformációs rendszert kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Zrt.) 
működteti 2014. december 1-jétől üzemszerűen. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás teljes legyen, a 
pénzforgalmi szolgáltatóknak kötelező használniuk a Központi Nyilvántartás szolgáltatásait. Ez azt jelenti, hogy 

                                                           

1
 A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi 

LXXXV. törvény módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 



mind a nyilatkozatokról, illetve visszavonó rendelkezésről adatokat továbbítanak a nyilvántartásba, mind pedig 
fogadniuk kell a nyilvántartásból érkező értesítéseket a hatályukat vesztett nyilatkozatokról. 

A Központi Nyilvántartás csak a céljának megvalósításához minimálisan szükséges, alábbi adatokat kezeli: 

• Nyilatkozatot tevő vagy nyilatkozatot visszavonó magánszemély adatai (családi és utónév; születési 
családi és utónév; születési hely; születési idő; anyja születési családi és utóneve)  

• Nyilatkozatot tevő vagy nyilatkozatot visszavonó magánszemély fizetési bankszámlaszáma  

• Nyilatkozatadat-szolgáltató neve, rövidített neve és a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély 
száma 

• Nyilatkozat vagy a visszavonó rendelkezés megtételének dátuma 

 

A Központi Nyilvántartás adatkezelése automatizált módon történik. Amikor egy számlavezető pénzforgalmi 
szolgáltató információt küld a nyilvántartásnak arról, hogy valamelyik ügyfele nála új nyilatkozatot tett, akkor a 
Központi Nyilvántartás letárolja ezt a nyilatkozatot és ellenőrzi, hogy az adott illetőnek valamelyik másik 
pénzforgalmi szolgáltatónál van-e korábban tett, érvényes nyilatkozata. Ha igen, akkor a nyilvántartás értesítést 
küld ennek a másik pénzforgalmi szolgáltatónak, hogy az ügyfél ott megtett korábbi nyilatkozata ezennel hatályát 
veszítette. Így nem fordulhat elő olyan eset, hogy valaki egyszerre több helyen is él a díjmentes készpénzfelvételi 
lehetőséggel. Minden nyilatkozat csak addig hatályos, ameddig az ügyfél nem rendelkezik a nyilatkozat 
visszavonásáról, vagy pedig máshol egy új nyilatkozatot nem tesz. 

Az ügyfelek korlátozás nélkül és költségmentesen mind a számlavezetőjüktől, mind pedig a Központi 
Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozástól igényelhetnek tájékoztatást a Központi Nyilvántartásban róluk 
kezelt nyilatkozatadatokról, valamint kérhetik a nyilatkozatadatok helyesbítését, valamint - ha azok kezelésének 
jogalapja nem áll fenn – a törlését. A tájékoztatáskérés történhet személyesen vagy írásban is (személyesen vagy 
más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) azzal, hogy a Központi Nyilvántartást 
kezelő pénzügyi vállalkozástól tájékoztatás kizárólag elektronikus levélben, postai úton, vagy telefaxon lehetséges. 

 

A pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. 

törvény 2013. évi CLXXXIX. törvénnyel megállapított 36/A. §-ban meghatározott díjtól és költségtol mentes 

készpénzkifizetés lehetoségét – a jogszabályi feltételek teljesülése esetén - a Bank biztosíja, a tranzakció(k) 

(pénzforgalmi muveletek) után díj(ak) nem terhel. 

Amennyiben a számlatulajdonos által a Nyilatkozatában megjelölt fizetési számla olyan számlacsomag 

konstrukcióba tartozik, amelyhez Bankunk díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételi lehetőséget biztosít, ezen, 

valamint a Törvény által biztosított kedvezmények nem adódnak össze. 

2016. szeptember 16. 

Sberbank Magyarország Zrt. 

 

Bővebb információkért kérjük, keressék kollégáinkat Sberbank Telebankon keresztül (+36-40-41-42-43), vagy 
látogassák meg Bankunk honlapját (www.sberbank.hu). 


