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A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet módosítása miatt 2018. július 1-jétől a 

pénzforgalmi szolgáltató a belföldi forint fizetési forgalomban a fizetési megbízást a terhelési munkanapon 

fedezethiány miatt 16:00 előtt nem utasíthatja vissza.  

Bankunk 2018. július 1-jétől azokat a belföldi forint fizetési megbízásokat, amelyekre a számlatulajdonos nem 

biztosít fedezetet, függőben tartja.  

Az OTP Bank Számlavezető Rendszere nap közben többször végez fedezetvizsgálatot. Ha a fedezet rendel-

kezésre áll, akkor a megbízás az adott fedezetvizsgálatot követően automatikusan teljesítésre kerül. Ha a 

megbízásra az utolsó fedezetvizsgálatig nem érkezik fedezet, az automatikusan visszautasításra kerül az 

adott fizetési megbízásra érvényes utolsó fedezetvizsgálat alkalmával. Az utolsó fedezetvizsgálat időpontja az 

adott megbízástípusra érvényes végső benyújtási határidőhöz igazodik.  

A benyújtási határidőn túl a megbízást fedezet hiányában visszautasítjuk. Részfedezet esetében részteljesí-

tés nem történik.  

 

További információk a változással kapcsolatban: 

 

A devizaszámláról történő forint átutalást a teljesítés pillanatában érvényes árfolyamon teljesítjük.   

A teljesítéshez szükséges fedezetre váró tranzakciók a számlatulajdonos jóváhagyásával visszavonhatók 

(törölhetők). A visszavonáshoz a számlavezető fiókban benyújtott írásbeli rendelkezés szükséges. 

A Számlavezető Rendszer a fedezethiány miatt függőben tartott fizetési megbízások esetében a fedezetvizs-

gálati időpontokban automatikusan megvizsgálja a fedezetet. Ha a fedezet rendelkezésre áll, a megbízást az 

adott fedezetvizsgálatot követően automatikusan teljesítjük. Ha a megbízásra az utolsó fedezetvizsgálatig 

nem érkezik fedezet, azt automatikusan visszautasítjuk. 

Az utolsó fedezetvizsgálat időpontja az egyes megbízás típusok esetében alábbiak szerint alakul: 

  

•Kifizetési utalványok esetében: 14:15 (pénteken és szombaton 13:15) 

•Bankon kívüli forint átutalások esetében: 16:30 (szombaton 13:05) 

•Bankon belüli forint átutalások esetében: 20:55 (szombaton 20:55) 

  

A fedezethiány miatt teljesítésre várakozó fizetési megbízásaitól függetlenül – kivéve a beszedési megbízáso-

kat – a számlatulajdonos a bankszámla aktuálisan rendelkezésre álló egyenlegével szabadon rendelkezik, 

annak terhére további megbízásokat nyújthat be, amelyek fedezetvizsgálata az általános szabályok szerint 

történik. Ha a függőben tartott tételek esetében a sorban elöl álló megbízásra nincs, azonban a sorban mögöt-

te álló megbízásra vagy megbízásokra van elegendő fedezet, akkor azok teljesülnek. 

  

A fedezethiányos belföldi forint fizetési megbízásokkal kapcsolatos változások hivatalos dokumentumai elér-

hetőek ITT és ITT. Felhívjuk szíves figyelmét az oldal alján szereplő Gyakran Ismételt Kérdések/Műveletek 

teljesülése menüpontban megtekinthető, a témával kapcsolatos kiegészítésekre. 

 

 

 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kondiciok#PFUSZ
http://njt.hu/njtlink.php?njtcp=ee3eg0ed7em6er3ei0dx1cj2cy3bm2dw1eh6dv7eb4dw5cj4by1bw8cb7cf4bw5bw8bm5en4dv5eh4dw1dx0cj1by4r

