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Szánjon egy percet 
a „SEPA”-ra
Mi az Egységes Euró Fizetési
Övezet, a SEPA?



A SEPA egy angol elnevezés kezdô-
betûibôl alkotott betûszó: „Single
Euro Payments Area”, azaz Egységes
Euró Fizetési Övezet.

A SEPA, az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén
az euróban történô fizetések küldését és fogadását szol-
gáló, a fizetéseket egységes rendben lebonyolító, közös eu-
rópai fizetési eszköztár.

A rövid, könnyen megjegyezhetô szó fontos tartalmat
hor doz mind a pénzforgalmi szolgáltatók, mind ügy fe -
leik számára. Nem csak egy földrajzi területet, az EGT
tagállamait jelenti, hanem az e térségben alkalmazott, az
euróra kialakított egységes fizetési eszköztár elemeit, az
átutalási és beszedési fizetési módot, továbbá a fizetési
kártyahasználatot is jelöli. 

A SEPA fizetési módokkal lebonyolított euró fizetések
„belföldi” fizetéseknek tekinthetôk az Egységes Euró
Fizetési Övezetben. 

Az európai – köztük a hazai – bankok közre mûkö désé -
vel kialakított egységes fizetési módok gyakorlati bevezeté -
se 2008 januárjában kezdôdött a SEPA átutalások
bevezetésével, majd 2009. november 1-jével folytatódott
a SEPA beszedés lehetôségének biztosításával. A SEPA át -
uta lási módot már több magyarországi bank ajánlja ügy -
felei részére, és a közeljövôben várhatóan a SEPA beszedés
is több helyen elérhetô lesz.

A SEPA fizetési módok jelentôsége
az ügyfél számára

A SEPA területén alkalmazott, kizárólag az euróra ki-
dolgozott egységes fizetési módok célja, hogy az ügyfelek
átlátható, hatékony és kényelmes fizetési szolgáltatásokat
vehessenek igénybe. Ez, a tagállamokra jellemzô helyi
szokásokon alapuló különbségek lebontásával, egységes
fizetési elvek alkalmazásával lehetséges. 

A SEPA fizetési módok használatának
elônyei a gyakorlatban: 

•  SEPA átutalás esetén az összeg teljes egészében – a
köz vetítôi díjak levonása nélkül – jut el a fizetô fél
számlájáról a kedvezményezett számlájára. Mindkét
fél kizárólag a saját pénzforgalmi szolgáltatójának
díját viseli.

•  A SEPA átutalás indításának napjától számítva az ösz -
szeget maximum három banki munkanap alatt garan-
táltan jóváírják a kedvezményezett számláján. 2012-tôl
pedig ez az idô egy banki munkanapra rövidül.



•  A hazai bankok esetében a SEPA átutalásokra alkal -
ma zott díjak általában alacsonyabbak az ettôl a fi -
ze tési módtól eltérô euró devizafizetésekre alkal ma-
 zott díjaknál.

•  A SEPA beszedés igénybevételével a fogyasztói (pl.:
közüzemi számlák) vagy kereskedelmi számlák ki-
egyenlítése az euró övezeten belül a késedelem
kockázata nélkül egyszerûen és teljesen elektroni -
kusan is intézhetô.

•  A SEPA beszedés teljesítését követôen a kötelezett a
bankszámlakivonatán egyértelmûen azonosítani
tud ja a terhelést.

•  Ha a fogyasztónak reklamációja merül fel a be sze -
dett összeget illetôen, akkor azt visszaigényelheti,
így az esetleges jogosulatlan terhelések ellen vé dett -
séget élvez.

Mi szükséges a SEPA fizetések 
lebonyolításához?

Ahhoz, hogy ezekkel az elônyökkel az ügyfél élni tud -
jon, két fontos adatot, kódot kell pénzforgalmi szolgálta -
tó jának, vagy partnerének rendelkezésére bocsátania:

•  Az IBAN-t (nemzetközi bankszámlaszám) mely sa -
ját, illetve partnere nemzetközi bankszámlaszáma, 

  • és a BIC-t (bankazonosító kód), amely saját, illetve
part nere bankjának azonosítója. (Ezt szokták SWIFT
kódnak is nevezni.)

A SEPA fizetések fontos feltétele, hogy mind az ügyfél,
mind a partner bankja – tehát mindkét bank – részese le -
gyen annak a megállapodásnak, amely e fizetési módok al-
kalmazására jött létre. Arról, hogy mely bankok részesei
leg egyszerûbben saját pénzforgalmi szolgáltatójától kérhet
információt. 

Ha tehát a fentiek fennállnak és az ügyfél kiválasztotta
az általa használni kívánt SEPA fizetési módot, a BIC és
IBAN kódokat, a tranzakció összegét és az adott fizetési
módhoz tartozó egyéb információkat hibátlanul és hiány-
talanul megadta megbízásához továbbá az összeg fede -
zetét is biztosította hozzá, akkor a pénzforgalmi szol -
g áltatók az elôírt teljesítési határidôn belül lebonyolítják a
fizetést.

A témában további információkat talál 
a következô internetes oldalakon: 

www.sepahungary.hu, 

www.pszaf.hu/fogyasztoknak/bankszamlak/penzforgalom



A Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete és a Magyar SEPA Egyesület

közös kiadványa.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Az Ügyfélszolgálat elérhetôségei:
Telefon: 06 40 203-776

(helyi tarifával hívható szám)
E-mail: ugyfelszolgalat@pszaf.hu

Honlap: www.pszaf.hu

Magyar SEPA Egyesület Titkárság 

Cím: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28. 
E-mail: sepahungary@sepahungary.hu 

Telefon: 36 1 888-0628 
Fax: 36 1 888-0501 

Honlap: www.sepahungary.hu


