A Magyar Nemzeti Bank elnökének
/2010. (..........) MNB rendelete
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja
alapján fennálló jogkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §
A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 14.
§-ának (1) – (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek és egyidejűleg a jelenlegi (4)
- (5) bekezdések számozása (5) - (6) bekezdésekre változik:
„ (1) A 17. § (1) bekezdése és 18. § szerinti teljesítési határidők számítása szempontjából - (2) és
(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a fizetési megbízás átvételének időpontja az az időpont, amikor
a fizető fél által közvetlenül, vagy a kedvezményezett által vagy rajta keresztül közvetve benyújtott
fizetési megbízás a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett. A fizető fél pénzforgalmi
szolgáltatójához nem munkanapon beérkezett fizetési megbízást a következő munkanapon
átvettnek kell tekinteni.
(2) Ha törvény vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján a fizető fél pénzforgalmi
szolgáltatója a fizetési megbízást sorbaállítja, a 17. § (1) bekezdése és 18. § szerinti teljesítési
határidők számítása szempontjából a fizetési megbízás átvételének időpontja az (5) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével az az időpont, amikor a teljesítéshez (részteljesítéshez) szükséges
fedezet a fizető fél fizetési számláján rendelkezésre áll.
(3) Átutalási végzés alapján történő átutalás esetén a 17. § (1) bekezdése és 18. § szerinti teljesítési
határidők számítása szempontjából az átutalási végzés átvételének időpontja az (5) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével az az időpont, amikor a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója az
átutalási végzés jogerőre emelkedéséről szóló értesítést átvette és a teljesítéshez (részteljesítéshez)
szükséges fedezet a fizető fél fizetési számláján rendelkezésre áll. Ez a rendelkezés az átutalási
végzésben megjelölt pénzösszeg elkülönítésére megfelelően irányadó.
(4) A 17. § (2) bekezdése szerinti teljesítési határidő számítása szempontjából a fizetési megbízás
átvételének időpontja az az időpont, amikor a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési
megbízást az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a 6. § (2) bekezdésének a) pontja
szerint befogadta. Ha a fizetési megbízás terhelési nap feltüntetésével került benyújtásra, a fizetési
megbízás átvételi időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor a 27. § (4) bekezdése
szerinti terhelési napon a fizetési megbízás 6. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti befogadása
megtörtént.”
2. §
Az R. 17. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 16. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti fizetési művelet esetében az (1) bekezdésben
foglaltaktól eltérően a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója biztosítja, hogy a fizetési művelet
összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési
megbízás 14. § (4) bekezdése szerinti átvételét követő négy órán belül jóváírásra kerüljön, ha

a) a fizetési megbízás a 25. § a) pontjának aa) alpontja szerinti átutalás teljesítésére szól, ide nem
értve a hatósági átutalást és az átutalási végzés alapján történő átutalást és
b) az a) pont szerinti fizetési megbízást a fizető fél nem papír alapon nyújtja be.”
3. §
E rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.
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