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Átutalások 
Az ügyfél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során az ügyfél, 
mint fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik. Átutalásnak számít a hatósági 
átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás is. Az átutalás lehet egyszeri (eseti átutalás) 
vagy állandó (rendszeres átutalás) jellegű 

Bankszámlaszám 
A bankszámlaszám az ügyfél azonosítására szolgáló szám, hivatalos nevén pénzforgalmi jelzőszám, 
mely 16 vagy 24 numerikus karaktert tartalmaz. 

Betét 
A Ptk. szerinti betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló tartozás, ideértve a 
bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. 
 
Betételhelyezés módja 
A lekötés gyakoriságát, illetve a kamatjóváírás módját határozza meg. Lehetséges értékei: egyszeri 
lekötés, folyamatos (ismétlődő) lekötés, kamattal növelt folyamatos (ismétlődő) lekötés. 
 
Betéti kamat 
A betétszerződésben, takarékbetét-szerződésben a betétesnek a betétösszeg visszafizetésén felül 
megfizetni ígért kamat (82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 2.§ b bekezdés). 
 
Betéti okirat 
A hitelintézetnél elhelyezett betétek közül az, amely nem számla és nem könyvesbetétben került 
elhelyezésre, függetlenül az okirat elnevezésétől, címletezésétől, lejáratától, illetve attól, hogy 
bemutatóra szóló-e vagy sem (pl. takaréklevél, értékjegy, pénztárjegy, betétjegy, takarékjegy, 
takarékszelvény, értéklevél, kamatjegy, trezorjegy stb) 

Csoportos beszedési megbízás 
A csoportos beszedés a közüzemi számlák kényelmes és biztonságos kiegyenlítésére szolgál. A 
csoportos beszedési megbízásoknál a szolgáltatóval és a Bankkal egyszerre szerződik: 
meghatalmazza a szolgáltatót (pl.: T-Com), hogy az esedékességkor számlájáról emelje le a díjat, és 
ugyanakkor engedélyt ad a banknak, hogy ezt a szolgáltató részére lehetővé tegye. 
 
Deviza 
Külföldi pénznemre szóló követelés (pénzhelyettesítő eszköz, bankszámla- és egyéb pénzkövetelés). 

Devizabelföldi 
Az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes 
személyazonosító igazolványa (személyi igazolványa), a tizennégy éven aluliak esetében pedig a 
személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van, illetve azokkal rendelkezhet. 

Devizakülföldi 
Az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes 
személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet. 

EBKM 
Egységesített betéti kamatlábmutató. Olyan mutató, amely valamely betét tényleges éves hozamát 
jelzi, és amelyet minden bank köteles külön jogszabályban meghatározott azonos elvek szerint 
kiszámítani. E mutató segítségével összevethetők az egyes bankok által kínált betétek tényleges éves 
hozamai. 

EHO 
2013. augusztus 1-től Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény alapján a 
kamatjövedelmek után, a kamatadó mellett, további 6%-os egészségügyi hozzájárulást (EHO) is kell 
fizetni. 
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Egyszeri betétlekötés 
A kezdeti tőkeösszeg, valamint a futamidő alatt megszolgált kamat együttes összege a lejárat napján 
látra szóló számláján kerül jóváírásra. 
 
Egyszerű kamatozás 
Az összeg függvényében nincs eltérés a betét után fizetett kamatban. 

Elhalálozási rendelkezés 
A nagykorú Számlatulajdonos elhalálozása esetére kedvezményezetteket jelölhet meg. Ebben az 
esetben az elhalálozási rendelkezéssel érintett bankszámla és/vagy betétszámla nem tartozik a 
Számlatulajdonos hagyatékához, a kedvezményezett(ek) a bankszámlán - halál napján - lévő összeg 
és a betét felett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet.. 

Értéknap  
Az a nap, amikor a bank a tranzakciók elszámoló számlán való terhelését, illetve jóváírását a 
kamatszámítás szempontjából megtörténtnek tekinti. 

Feldolgozás napja 
Az a nap, amikor a bank a számlavezető rendszereiben elszámolja az adott tranzakciót (könyvelés 
napja). 

Felhasználói azonosító 
A OTPdirekt rendszerbe való belépéskor a felhasználó azonosítására szolgáló kód. 

Fix kamatozás 
A lekötött betét létrehozásának időpontjában érvényes kamat a futamidő alatt nem változik. 
 
Folyamatos (ismétlődő) betétlekötés 
A kezdeti tőkeösszeg a lejárat napján az eredeti futamidővel, a lejáratkor érvényes kamat- és betét 
lekötési feltételek mellett újra lekötésre kerül. A futamidő alatt megszolgált kamat a lejárat napján látra 
szóló számláján kerül jóváírásra. 

Folyószámla 
Köznapi értelemben a folyószámla a mindennapos pénzügyi tranzakciók bonyolítására alkalmas 
számlatípus. 
A folyószámla-szerződés a polgári törvénykönyv értelmében a felek meghatározott jogviszonyból 
származó kölcsönös pénzköveteléseinek egységes számlán való elszámolására szolgál. Ennek 
megfelelően a folyószámlán levő egyes követeléseikkel a felek külön-külön nem rendelkezhetnek; 
rendelkezési joguk a folyószámla egyenlegére nézve áll fenn. Végrehajtás alá vonni csak a 
folyószámlának a végrehajtás foganatosításakor fennálló egyenlegét lehet. 

Futamidő 
A lekötés kezdete és lejárata közötti időtartam. 

Gondnokság 
Gondnokolt az a nagykorú személy, akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy 
cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett. A gondnokolt nevében és helyett a kijelölt 
gondnok jár el. 
 
Gyámság 
Gyámság alatt áll az a kiskorú (18 év alatti, nem házas) személy, aki nem áll szülői felügyelet alatt, és 
a gyámhivatal a gyermek részére gyámot rendel ki. 
 
Hirdetmény 
A bank Ügyfelei által igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó, valamint a banki szolgáltatások 
ellenértékéről szóló, a bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett 
tájékoztató, mely tartalmazza a bankköltségeket, a fizetett kamatok típusait és mértéküket, a számlák 
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zárlati elszámolásának időpontját, továbbá egyes, a szerződésekre vonatkozó, változó feltételeket. 
Tartalmazza továbbá a megbízások befogadási és a tárgynapi teljesítésre történő átvétel határidejét, a 
megbízások teljesítésének rendjét. A Hirdetménynek az adott szerződésre vonatkozó tartalma a 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi 
 
Hitelintézet 
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerint hitelintézet az a 
pénzügyi intézmény, amely betétet gyűjt, és egyéb pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végez. 
Kizárólag hitelintézet jogosult betét gyűjtésére, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására, illetve 
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására. Hitelintézet lehet bank, szakosított hitelintézet 
vagy szövetkezeti hitelintézet (takarék-, illetőleg hitelszövetkezet). 
 
Honos fiók (Számlavezető fiók) 
A Bank azon fiókja, amely a Szerződést és az azzal összefüggő dokumentumokat kezeli 
 
Jelszó 
A OTPdirekt rendszerbe való belépéskor, illetve a megbízások hitelesítéséhez szükséges 
karaktersorozat. 

Kamatadó 
2006. szeptember 1-jétől a kamatjövedelmek után adót kell fizetni. Az adó 2011. január 1-től a 
kamat 16 százaléka. Kamatjövedelemnek minősül többek között a különböző bankbetétekből, 
takarékbetétekből, illetve a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírból, befektetési jegyből származó kamat és/vagy hozam, illetve ilyen értékpapírok 
beváltásakor, átruházásakor, visszaváltásakor keletkező jövedelem, valamint egyes biztosításokból 
származó jövedelem. 

Kamatozás típusa az idő függvényében 
Egyszerű: az idő függvényében nincs eltérés a betét után fizetett kamatban. 
Lépcsős: az adott határ feletti futamidőre lekötött betét a hosszabb futamidőre érvényes feltételek 
szerint kamatozik a lekötés teljes ideje alatt 
Sávos: a fizetett kamat mértéke függ a betétlekötés kezdetétől eltelt időperiódusok számától, azaz 
kamatperiódusonként különböző mértékű kamat jár. 
 
Kamatozás típusa az összeg függvényében 
Egyszerű: az összeg függvényében nincs eltérés a betét után fizetett kamatban. 
Küszöbös: az adott összeghatár felett a betét teljes összege a magasabb összegre érvényes 
feltételek szerint kamatozik. 
Sávos: az összeg egyes sávosba eső részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár. 

Kamatperiódus 
Az az időszak, amely alatt az adott ügylet kamata nem változik. 

Kamattal növelt folyamatos (ismétlődő) lekötés 
A kezdeti tőkeösszeg, valamint a futamidő alatt megszolgált kamat együttes összege a lejárat napján 
az eredeti futamidővel, a lejáratkor érvényes kamat- és betét lekötési feltételek mellett újra lekötésre 
kerül. 

Konverzió 
Eltérő devizanemek közti átváltás.  

Könyves betét 
A hitelintézetnél elhelyezett betétek közül az, amelynek elhelyezésekor a betétszerződés alapján 
betétkönyvet állítanak ki (pl. takarékbetétkönyv, nyereménybetétkönyv stb), nem ideértve a 
takaréklevelet. 
 
Küszöbös kamatozás 
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Adott összeghatár felett a betét teljes összege a magasabb összegre érvényes feltételek szerint 
kamatozik. 
 
 
Látra szóló betét 
A látra szóló betét a folyószámlán lévő olyan pénz, amelyhez az ügyfél bármikor hozzáférhet, arról 
rendelkezhet. A látra szóló betétek után alacsonyabb kamatot fizet a bank, mint a lekötött, határidős 
betétek után. 
 
Lekötött betét 
A lekötött betét esetén a befektető a pénzét meghatározott időtartamra leköti, amely után a bank a 
lekötött összegtől, a futamidőtől és a pénznemtől függő kamatot fizet. A lekötés miatt ennek a 
betéttípusnak általában magasabb a kamata, mint a látra szóló (folyószámlán elhelyezett) 
összegeknek. A lekötött betétet nem vagy csak a kamat teljes vagy jelentős részének elvesztése árán 
lehet felmondani. A lekötött betét lehet egyszeri vagy folyamatos lekötésű. 

Letéti számla 
A letéti számla olyan számla, amelyen elhelyezett pénzösszeg elkülönített pénzösszegnek minősül, és 
meghatározott módon csak akkor használható fel, ha a szerződésben meghatározott feltételek 
bekövetkeznek. 

Meghatalmazás 
A meghatalmazás meghatározott alaki és tartalmi kellékek szerint kiállított okirat, melyben a betét 
tulajdonosa harmadik személyt arra hatalmaz fel, hogy a betétje felett helyette rendelkezzen.  

Nyereménybetét 
Olyan betétforma, ahol a bank a betétre meghirdetett kamatból nyereményalapot képez, melyből a 
sorsolás eredményétől függően, nyereményt nyújt. 

OBA 
Országos Betétbiztosítási Alap. Az alap legfontosabb feladata, hogy a tagintézeteinél elhelyezett 
betétek befagyása esetén kifizesse a betétesek részére a biztosított betétek utáni kártalanítási 
összeget. Ez az értékhatár jelenleg 100 000 euró, amelynek kifizetése Magyarországon forintban 
történik. 

OTPdirekt  
A folyószámlákhoz OTPdirekt elektronikus szolgáltatások igényelhetők. Ennek igénybevételére az 
ügyféllel külön szerződést kell kötni. Az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételével a bankügyletek 
otthonról vagy a munkahelyről is elintézhetőek telefonon, interneten és mobiltelefonon keresztül is.  
 
Rendszeres átutalás 
A számlatulajdonos, mint fizető fél arra ad megbízást a banknak, hogy egy meghatározott összeget 
meghatározott időpontokban (terhelési napokon) ismétlődően átutaljon. A rendszeres átutalási 
megbízást a bank mindaddig teljesíti, amíg azt a számlatulajdonos vissza nem vonja, vagy a 
megbízásban megjelölt utolsó teljesítési időpont el nem múlt. 
 
Sávos kamatozás 
A lekötött összeg alapján, az adott összeg egyes sávokba eső részösszegeire az adott sávra 
meghatározott kamat jár.  
A lekötési idő szempontjából, a fizetett kamat mértéke függ a betétlekötés kezdetétől eltelt 
időperiódusok számától, azaz kamatperiódusonként különböző mértékű kamat jár. 
 
SEPA átutalás 
A SEPA átutalás segítségével bankszámlán (illetve más pénzforgalmi szolgáltató által vezetett 
számlán) elhelyezett pénzösszeg euró pénznemben a SEPA térség bármely tagállamán belül, illetve 
egy másik tagállamban vezetett bankszámlára átutalható. Az Egységes Euró Fizetési Övezet (SEPA) 
keretein belül a határon átmenő átutalások ugyanolyan gyorsan és egyszerűen teljesülnek, mint a 
belföldi átutalások, a maximális teljesítési idő 3 munkanap.  A megbízáson szereplő összegből a 
bankok nem vonnak le, az átutaló és a kedvezményezett saját bankjának költségeit fizeti. 
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Számlatulajdonos 
Az a természetes személy, illetve mikrovállalkozásnak minősülő jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaság, akinek/amelynek a bank pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, 
továbbá aki/amely a banknál érvényes bankszámla-, illetve összevont értékpapírszámla-szerződéssel 
rendelkezik, valamint a hitelkártya-szerződéssel rendelkező kártyabirtokos. 

Számlakivonat 

A bankszámlakivonat fő funkciója, hogy a számlatulajdonost tájékoztassa a bank által vezetett 

számlája forgalmáról, és egyenlegéről. A számlakivonat tartalmaz minden olyan adatot, amely a 
számlán végrehajtott bankművelet azonosításához szükséges. 

Takarékszámla 
Magánszemélyek számára kínált megtakarítási típusú, látra szóló számla, sávos kamatozással (a 
számlán lévő összeg nagyságától függően az egyes sávokba eső összegek más-más kamatlábbal 
kamatoznak). A takarékszámlán elhelyezett összegek a látra szóló folyószámláknál magasabb 
hozamot nyújtanak a megtakarításaikat Takarékszámlán elhelyező ügyfelek részére. 

Ügyfélszám 
A banknál a számlatulajdonos azonosítására szolgáló kód. 
 
Ügyleti év (ügyfélév) 
A futamidő kezdő napjától számított egész naptári év. Egyévesnél hosszabb futamidő esetén mindig a 
futamidő kezdő napjával megegyező naptári naptól számítják az egyes ügyleti éveket. 
 
 
Üzletszabályzat 
Az Üzletszabályzat tartalmazza a szerződéses jogviszony szabályait, a konstrukció működésének 
feltételeit, illetve egyéb tájékoztató információkat. A fiók ügyfélterében kerül kifüggesztésre. 
 
Változó kamatozás 
A pillanatnyi gazdasági helyzethez igazított kamat. A lekötött betét létrehozásának időpontjában 
érvényes kamat a futamidő alatt a mindenkori Hirdetményben közzétett kamat szerint változhat.  

Valuta 
Készpénz külföldi pénznemben. 

VIBER átutalás 
A Viber az MNB által lebonyolított hazai nagy értékű forint fizetési megbízások teljesítésére szolgáló, 
valós idejű elszámolási rendszer. A VIBER utalás lényege, hogy két különböző belföldi bank Ügyfelei 
között a forint-fizetési forgalom tárgynapi teljesítését teszi lehetővé.  

 

 

http://www.mimi.hu/gazdasag/szamlatulajdonos.html
http://www.mimi.hu/gazdasag/bank.html

