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Az Ön bankszámlája valóban azt nyújtja Önnek, 
amire igazán szüksége van? 

Tanulmányozza át tájékoztatónkat, és válassza ki 
bankját, bankszámláját tudatosan!

 

Válasszon  
testreszabottan!

Bankválasztó

E R R E  F I G Y E L J E N !
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?????

Milyen 
kérdésekben segít 

ez a tájékoztató 

Önnek?
Mire tudom 
használni  
a bankszámlámat?

Hogyan tudom 
össze- 
hasonlítani 
a piacon lévő 
bankszámlákat?

Hogyan tudok 
bankszámlát 

nyitni?

A bankszámla mindennapi életünk része. 
A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően 
bankszámlára érkezik. Segítségével kényel-
mesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár  
otthonról is.
 

Hogyan tudok 
bankszámlát 
nyitni és mi  

szükséges hozzá?
Bankszámlát jellemzően a bankfiókokban 
nyithat. Több bank biztosítja a számlanyi-
tás online kezdeményezését, de a szerződés 
aláírásához mindenképpen a bankfiókba 
kell menni. 

Az azonosításhoz a személyes adatait iga-
zoló fényképes igazolvány és lakcímkártya 
szükséges.

N E  F E L E D J E !
A bank nem köteles számlát nyitni Önnek. 
Indoklás nélkül megtagadhatja a számlanyitást!

 

Mit kell figyelembe vennem 
egy bankszámlanyitás 
alkalmával?

Mielőtt kiválasztaná az Ön számára legopti-
málisabb bankszámlát, gondolja át, hogy
mire szeretné használni (például: a jöve-
delme érkezik rá, vagy megtakarítási céllal 
nyitja) bankszámláját,

havonta hányszor, mekkora összeget vesz fel 
számlájáról,

milyenek az Ön vásárlási szokásai,

szokott-e utalni és milyen gyakorisággal,

Milyen  
költségeim 

lehetnek?
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Érdemes ezeket a díjakat összeadni, éves vagy 
havi időszakra kiszámítani. Előfordulhat, hogy 
egy díjmentes számlavezetés mellett magasak 
a bankkártya költségei, így jobban járhat egy 
másik csomaggal.

N E  F E L E D J E !
A bankszámlákhoz kapcsolódó bankkártyák 
használatáról és kockázatairól a 12. számú 
Pénzügyi Navigátor Füzetben olvashat.

 

Mire tudom  
használni a 
bankszámlámat?

Nem kell minden pénzét magánál 
tartania, vagy otthon tárolnia, így az 

nem veszhet el, nem lophatják el.

A bankszámlához kapcsolódó bankkártyá-
val vásárlásait is könnyen és kényelmesen 
intézheti, akár az interneten keresztül is. Pénzt 
tud utalni, megtakarításokat gyűjthet több-
féle módon (takarékszámla, betét, értékpapír).

Bank számlán keresz tül  a számláit  is 
kiegyenlítheti, nem kell a postán sorban 
állnia. Ehhez többféle lehetősége is adott: 
csoportos beszedés, állandó vagy eseti 
átutalás, bankkártyás fizetés. 

Csoportos beszedés: 
A megbízás megadása után a szükséges 
összeg átutalása automatikusan, vagy jóváha-
gyó SMS-üzenet megadásával is történhet. 

Állandó átutalás: 
Amennyiben minden hónapban azonos 
összeget utal, ugyanazon tárgynapokon,  
s ugyanarra a számlára, akkor érdemes ezt 

bankfiókban vagy esetleg interneten 
keresztül szeretné intézni pénzügyeit,

ha már van bankszámlája, változtak-e 
az elmúlt időszakban fizetési szokásai, 
esetleg milyen másik számlacsomag felelne 
meg jobban igényeinek!

N E  F E L E D J E !
Mindig hasonlítsa össze 3-4 intézmény ajánla-
tát, hogy körültekintően választhasson!

Érdemes évente ellenőrizni az aktuális bank-
számla kínálatot a bankoknál!

Mindig tájékozódjon, és ha olyan ajánla-
tot talál, ami hosszabb távon kedvezőbb,  
merjen bankot vagy bankszámlacsoma-
got váltani!
 

Milyen költségeket 
vegyek figyelembe 
számlaválasztásnál?

A bankszámlák esetében általá-
nosan felmerülő költségek lehetnek 

például:

a bankszámla havi vagy egyszeri díjai,

a bankkártya rendszeres vagy egyszeri díjai,

utalási költségek,

csoportos beszedési megbízás költsége,

SMS értesítés szolgáltatás havi díja, SMS-ek 
egyenkénti díja,

internetbanki szolgáltatás díja,

készpénzfelvétel költsége vagy kártyás 
vásárlás költsége.
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használnia. Így elég csak egyszer megadni az 
utalás adatait.

Eseti átutalás: 
Minden alkalommal Önnek kell megadni a 
számlaszámot, az összeget és a közleményt is.

Bankkártyás fizetés: 
A bankkártyája adataival történik a fizetés, 
általában a szolgáltató internetes oldalán kell 
kezdeményezni, onnan átirányítanak a bank 
oldalára.

A bankok eltérő díjszabást alkalmazhatnak 
ezekre a tranzakciókra, melyekről az aktuális 
kondíciós listából tájékozódhat.

  

Hol tudom össze-
hasonlítani a 
bankszámlákat?

A piacon elérhető bankszámla- 
konstrukciókról a MNB bankszámlavá-

lasztó alkalmazása segítségével tájékozódhat.

Ebben a programban az összes lakossági 
számlacsomag elérhető, így segíthet Önnek 
megtalálni a bankolási szokásainak leginkább 
megfelelő számlát.

Elérhetősége: www.mnb.hu/pfk
 

Milyen szempontokat 
vegyek még figyelembe  
a bankom, bankszámlám 
kiválasztásakor?

Bankfiókok elhelyezkedése
Ha Önnek fontos a személyes ügyintézés, 
akkor hasonlítsa össze a lakóhelye, munka-
helye közelében lévő bankfiókokat és azok 
nyitvatartási idejét.

ATM-ek száma
Ha gyakran vesz fel készpénzt, nézze meg, 
hogy a lakóhelye, munkahelye közelében 
található-e az Ön bankja által működte-
tett készpénzkiadó automata. A nem saját 
banki ATM-ekből jellemzően többe kerül a 
pénzfelvétel.

Elektronikus ügyintézés
Ha az elektronikus ügyintézést részesíti előny-
ben, akkor érdemes ellenőrizni, milyen szol-
gáltatásokat kínál a bank interneten vagy 
telefonon keresztül.

N E  F E L E D J E !
Amennyiben nyilatkozatban kérte számla- 
vezető bankjánál a havi kétszeri, összesen 
150 000 forintig terjedő ingyenes készpénz-
felvételi lehetőséget, úgy bármelyik magyar-
országi ATM-ből történő készpénzfelvétre 
vonatkozik a kedvezmény, nem csak a saját 
bankjának készpénzkiadó automatáira.

 

Mire kell figyelnem, ha már 
nem használom a számlámat?

Annak ellenére, hogy Ön esetleg nem használ 
egy bankszámlát, az automatikusan nem szűnik 
meg. A forgalomtól független rendszeres költ-
ségeket (például számlavezetési díj) a bank 
felszámíthatja, azaz ez is az Ön terhe lesz.

Őrizze meg a számlazárásról kapott, a bank 
által érkeztetett és aláírt igazolást, vagy a 
kapott elektronikus számlakivonatot mentse 
el az esetleges későbbi kellemetlenségek 
elkerülése érdekében!

A számlazárással kapcsolatos további kérdé-
sekkel keresse bankfiókját.

Kézirat lezárva: 2015. január



P É N Z Ü G Y I  N AV I G ÁTO R
PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT

MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ 
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. 
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Pf.: 777. 
Telefon: +36-40 203-776  Fax: +36-1 489-9102 
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu  Honlap: www.mnb.hu/pfk 

Pénzügyi Békéltető Testület 
Levélcím: 1525 Budapest BKKP Pf.: 172. 
Telefon: +36-1 489-9700  Fax: +36-1 489-9102 
E-mail: pbt@mnb.hu  Honlap: www.felugyelet.mnb.hu/pbt

E R R E  F I G Y E L J E N !


