TÁJÉKOZTATÓ
az egyes fizetési számlákhoz, a díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételhez tett
nyilatkozatok központi nyilvántartási rendszeréről
Általános tudnivalók
Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló
2009. évi LXXXV. tv. alapján, az adott naptári hónapban első két alkalommal, de összesen
legfeljebb 150.000,- Ft összeghatárig forintban teljesített díjtól és költségtől mentes
készpénzfelvétel igénybevételéhez szükséges - a hivatkozott törvény 36/A. §-a által rögzített
feltételeknek teljes körűen megfelelő - nyilatkozatok országos szintű központi kezelését (a
nyilatkozattétel, valamint a nyilatkozat adatainak nyilvántartását) 2014. december 1-től a
központi hitelinformációs rendszert (KHR) is kezelő pénzügyi vállalkozás által működtetett
Központi Nyilvántartás végzi.
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-szolgáltatóknál1
tett nyilatkozatok esetében pedig annak megállapíthatósága, hogy mely nyilatkozata jogosítja
őt a fenti törvény 36/A. § (1) bekezdése szerinti díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra
(ingyenes készpénz felvétel).
A törvény értemében a Központi Nyilvántartásban szereplő adatokat csak erre a célra lehet
felhasználni.
A Központi Nyilvántartásnak történő folyamatos adatszolgáltatást megelőzően legkésőbb
2014. november 21-ig minden nyilatkozatadat-szolgáltató adatot szolgáltat a Központi
Nyilvántartást kezelő pénzügyi vállalkozásnak (a továbbiakban: Központi Nyilvántartás
kezelője) a 2013. december 1-jét követően a nyilatkozattevők által tett nyilatkozatokról. Ezt
követően a Központi Nyilvántartás kezelője 2014. november 30-ig elvégzi ezen adatok
konszolidálását. Ezen nyilatkozatok tekintetében, ha egy nyilatkozattevőnek valamilyen oknál
fogva egyidejűleg több nyilatkozata van érvényben, a Központi Nyilvántartást kezelője az
időben korábban tett nyilatkozatot tekinti hatályosnak és ennek megfelelően értesíti az érintett
nyilatkozatadat-szolgáltatókat.
A nyilatkozatadat-szolgáltatók által a Központi Nyilvántartás részére átadott adatok
A már megtett nyilatkozatokról vagy visszavonó rendelkezésekről a nyilatkozatadatszolgáltató az előző bekezdésben foglalt határidőig, illetve a 2014. december 1-től az újonnan
befogadott nyilatkozatokról azok megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 5
munkanapon belül a következő adatokat adja át Központi Nyilvántartás kezelőjének:
1) a nyilatkozatadat-szolgáltató nevét, rövidített nevét és a Felügyelet által kiadott
tevékenységi engedély számát,
2) a nyilatkozattevő Ügyfél, a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. § (4) bekezdésében
meghatározott személyazonosító adatait (családi és utónevét, születési családi és utónevét,
születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét),
3) azt a naptári napot, amelyen a nyilatkozattevő a nyilatkozatot vagy a visszavonó
rendelkezést megtette,
4) azt, hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett,
továbbá az érvényes nyilatkozatok esetében a 2) pont szerinti adatokban történt esetleges
változásokat.
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Nyilatkozatadat-szolgáltató: az a pénzforgalmi szolgáltató, amely a nyilatkozattevőnek azt a fizetési számláját
vezeti, amelynek tekintetében a nyilatkozattevő nyilatkozatot vagy visszavonó rendelkezést tett.
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Ha a nyilatkozattevő nem szerepel a Központi Nyilvántartásban, vagy ha szerepel a
Központi Nyilvántartásban, de a nyilatkozatához visszavonó rendelkezés is tartozik,
akkor a Központi Nyilvántartást kezelője a nyilatkozatadat átvételét követően haladéktalanul,
de legkésőbb 2 munkanapon belül a nyilatkozatadat-szolgáltató részére visszaigazolja a
nyilatkozat nyilvántartásba vételét. A nyilatkozat hatályba lépése a 2009. évi LXXXV.
törvényben foglalt határidők figyelembe vételével történik2.
Ha a nyilatkozattevő korábban tett hatályos nyilatkozata szerepel a Központi
Nyilvántartásban, a Központi Nyilvántartás kezelője a nyilatkozatadat átvételét követően
haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül a Központi Nyilvántartásban szereplő
nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató nyilatkozatadat-szolgáltatót értesíti a
nyilatkozattevő érvényben lévő nyilatkozatának hatályvesztéséről. Ezzel egyidejűleg a
Központi Nyilvántartás kezelője az új nyilatkozattal kapcsolatban adatot szolgáltató
nyilatkozatadat-szolgáltató részére visszaigazolja a nyilatkozat nyilvántartásba vételét. Az
új nyilatkozat hatályba lépése és a korábban adott nyilatkozat hatályvesztése ez esetben is a
fentiekben hivatkozott törvényben foglalt határidők figyelembe vételével történik2.
A nyilatkozatadat-szolgáltató a Központi Nyilvántartástól fogadott, a hatályvesztésről szóló
értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül írásban
vagy biztonsági azonosítással ellátott internetes szolgáltató rendszerén (internetbankján)
keresztül - az Ügyféllel kötött megállapodás alapján más, tartós adathordozón - értesíti a
nyilatkozattevő Ügyfelet arról, hogy a visszavonásra vonatkozó szabályok szerinti időpont
után már nem jogosult a díjtól és költségtől mentes szolgáltatásra.
A Központi Nyilvántartás adatkezelése automatizált módon történik. A nyilatkozatadatszolgáltatók által átadott, az azonos nyilatkozattevőkre vonatkozó adatok a Központi
Nyilvántartásban összekapcsolódnak. A Központi Nyilvántartásban a nyilatkozattevőnek egy
időben csak egy olyan nyilatkozata szerepelhet, amely a díjtól és költségtől mentes
szolgáltatásra jogosítja.
A Központi Nyilvántartás által a nyilatkozatadat-szolgáltatók részére átadott adatok
A Központi Nyilvántartás kezelője a nyilatkozatadatokat - a nyilatkozatadat-szolgáltató
kérésére - kizárólag annak a nyilatkozatadat-szolgáltatónak adhatja át, amely a kért
nyilatkozatadatokat felé továbbította. A nyilatkozatadat-szolgáltató ez esetben sem értesülhet
az 1) pont szerinti adatról, amennyiben az egy tőle különböző nyilatkozatadat-szolgáltatóra
vonatkozik.
A Központi Nyilvántartás kezelője a nyilatkozatadatokat azok törléséig kezeli. A
nyilatkozatadatokat a Központi Nyilvántartás kezelője haladéktalanul, de legkésőbb 2
munkanapon belül törli
a) a fizetési számla megszűnéséről való tudomásszerzést követően,
b) a visszavonó rendelkezést követően, amennyiben a nyilatkozattevő nem tesz új
nyilatkozatot, a nyilatkozattevő kérésére,
c) a nyilatkozattevő elhalálozása esetén az arról való tudomásszerzést követően.
Az a)-c) események valamelyikének bekövetkezéséről való tudomásszerzést követően a
nyilatkozatadat-szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül értesíti a
Központi Nyilvántartás kezelőjét.
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Tárgyhónap 20. napjáig tett nyilatkozat vagy visszavonó nyilatkozat a következő hónaptól érvényes.
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Amennyiben a nyilatkozattevő külön nem rendelkezik, a nyilatkozatadatokat a Központi
Nyilvántartás kezelője a visszavonó rendelkezés dátumától számított 5 év elteltével
automatikusan törli, ha a nyilatkozattevő nem tesz új nyilatkozatot.
A Központi Nyilvántartás kezelője a nyilatkozatadat-szolgáltató kilétének vizsgálatát
követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül törli a nyilatkozatadatokat, ha a
nyilatkozatadat-szolgáltató kiléte nem állapítható meg.
A Központi Nyilvántartás kezelője a Felügyelet (Magyar Nemzeti Bank) részére statisztikai
célból adatot szolgáltathat, ezen adatszolgáltatás esetén az adatok érintettel való
kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszi.
A nyilatkozattevő Ügyfél által kérhető adatszolgáltatások
A nyilatkozattevő Ügyfél
 a nyilatkozatadat-szolgáltatónál személyesen vagy írásban (személyesen vagy más
által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) jogosult
tájékoztatást kérni arról, hogy milyen nyilatkozatai szerepelnek a Központi
Nyilvántartásban. A nyilatkozattevő a saját adatait korlátozás nélkül, költség és
díjmentesen megismerheti. A kért adatokat a nyilatkozatadat-szolgáltató a tájékoztatás
iránti kérelmet a Központi Nyilvántartást kezelőjének haladéktalanul, de legkésőbb a
kérelem kézhezvételét követő öt munkanapon belül továbbítja, amely három napon
belül a kért adatokat írásban, zárt módon megküldi a nyilatkozatadat-szolgáltatónak. A
nyilatkozatadat-szolgáltató az adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak írásban,
zárt módon, haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül megküldi a
kérelmezőnek.
 a Központi Nyilvántartás kezelőjétől közvetlenül is igényelhet írásban (postai úton,
telefaxon, elektronikus levélben) tájékoztatást a róla kezelt nyilatkozatadatokról.
A nyilatkozattevő Ügyfél - a fenti módokon - kérheti a nyilatkozatadatok helyesbítését,
valamint – ha azok kezelésének jogalapja nem áll fenn – törlését.
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