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Az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez kapcsolódó 

nyilatkozatra vonatkozóan 

 

 

Alulírott______________________________  (név) 

______________________________ (születési név) 

______________________________ (anyja  

neve) ____________________________ (személyazonosító okmány típusa - 

személyazonosító igazolvány/útlevél/kártya formátumú vezetői engedély) 

______________________________  (személyazonosító okmány száma) 

_________________ (születési helye, ideje), ______________________________  

(lakcímkártya száma), mint meghatalmazó  

meghatalmazom____________________________(név)_______________________ 

________ (anyja neve)_________________ (személyazonosító okmány típusa - 

személyazonosító igazolvány/útlevél/kártya formátumú vezetői engedély) 

_______________  (személyazonosító okmány száma) _______________ (születési 

helye, ideje) meghatalmazottat,  

 

 

hogy  

(Kérjük a megfelelő választ jelölni és a nem kívánt részeket törölni szíveskedjen, 

kizárólag egy pontra adható meghatalmazás az alábbiakban felsoroltak közül!) 

 

1. helyettem és nevemben a teljes körűen kitöltött Nyilatkozat az elszámolást 

követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez elnevezésű nyomtatványt 

(továbbiakban: Nyilatkozat) az MKB Bank bankfiókjában személyesen benyújtsa. 

 

2. helyettem és nevemben a teljes körűen kitöltött Nyilatkozat az elszámolást 

követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez elnevezésű nyomtatványt 

(továbbiakban: Nyilatkozat) az MKB Bank bankfiókjában személyesen benyújtsa 

és …. (vonatkozó szerződés száma és elnevezése) kapcsolódó elszámolásból eredő 

túlfizetés összegét készpénzben felvegye. 

 

3. helyettem és nevemben a teljes körűen kitöltött Nyilatkozat az elszámolást 

követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez elnevezésű nyomtatványt 

(továbbiakban: Nyilatkozat) aláírja és az MKB Bank bankfiókjában személyesen 

benyújtsa. 

 

4. helyettem és nevemben a teljes körűen kitöltött Nyilatkozat az elszámolást 

követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez elnevezésű nyomtatványt 

(továbbiakban: Nyilatkozat) aláírja és az MKB Bank bankfiókjában benyújtsa, 

illetve a …. (vonatkozó szerződés száma és elnevezése) kapcsolódó elszámolásból 

eredő túlfizetés összegét készpénzben felvegye. 

 

5. az általam benyújtott teljes körűen kitöltött Nyilatkozat az elszámolást követően 

fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez elnevezésű nyomtatvány (továbbiakban: 

Nyilatkozat) alapján a …. (vonatkozó szerződés száma és elnevezése) kapcsolódó  

elszámolásból eredő túlfizetés összegét készpénzben felvegye. 
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 A Bank ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt vagy közjegyzői 

okiratba foglalt eseti meghatalmazást fogad el. Külföldön kiállított okirat esetén magyar külképviseleti 

hatóság által felülhitelesített, vagy külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy 

konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről szóló Hágában, az 1961. október 5. napján 

kelt egyezményben (Apostille egyezmény) meghatározott tanúsítvánnyal (apostille) ellátott okiratot 

fogad el a Bank. 



 

Tudomásul veszem, hogy a Nyilatkozat benyújtására az elszámolás kézbesítésétől 

számított 30 napon belül van lehetőségem. Az elszámolás kézbesítésétől számított 30 

napot követően benyújtott Nyilatkozat alapján a Bank a Polgári törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény alapján az általános 5 éves elévülési időn belül intézkedik a 

Nyilatkozatnak megfelelően az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés 

kifizetéséről. A Nyilatkozat benyújtására az elszámolás kézbesítésétől számított 5 

éven túl nincs lehetőségem. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Bank az átutalás iránt a fizetési számlaszám bejelentésétől 

számított 15 napon belül intézkedik, illetve pénztárból történő készpénzkifizetés 

esetén nagyobb összegű
2
 készpénzigény vagy a korábbi számlavezető fióktól eltérő 

fiókban való pénztári készpénzfelvételi igény esetén, az igényt a Bank előzetesen 

jelezni kéri. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Nyilatkozat kivizsgálása során, amennyiben a 

Nyilatkozaton szereplő adatok és a banki nyilvántartásban szereplő adatok eltérnek, 

akkor az ügyfélazonosítás elvégzéséhez szükség van arra, hogy a Bank által 

meghatározott, meghatalmazóra vonatkozó okirat
3
 hiteles másolatát csatoljam. 

 

Tudomásul veszem, hogy a Bank által csatolni kért okirat hiteles másolatát abban az 

esetben fogadja el a Bank az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése 

teljesítéséhez, amennyiben: 

 

1. magyar közjegyző vagy konzuli tisztviselő készítette a hiteles másolatot, és azt 

ennek megfelelő tanúsítvánnyal látta el;  

 

2. magyar közjegyző vagy konzuli tisztviselő a másolatot olyan tanúsítvánnyal látta el, 

amely a másolatnak a felmutatott eredeti okirattal fennálló egyezőségét tanúsítja; 

 

3. a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére 

feljogosított hatósága készítette, és - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése 

hiányában (pl. kétoldalú jogsegély egyezmények, vagy a külföldön felhasználásra 

kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) 

mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény (Apostille 

egyezmény)) - a magyar konzuli tisztviselő felülhitelesítette e hatóság másolaton 

szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát. 

 

 

_____________, 2015___________________ 

 

Tisztelettel:    

       ___________________________ 

                (aláírás) 
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 2 millió Ft érték feletti kifizetési igényről előzetesen 1 munkanappal előbb, 11 óráig lehet bejelentést 

tenni személyesen, MKB bankfiókban, TeleBANKár szolgáltatás igénybe vételével Contact Centeren 

keresztül, Telefax üzenettel a készpénzfelvételi tranzakcióban érintett bankfiók részére vagy a 

TeleBANKáron keresztül a 06 1/268 77 99-es vagy a 06 1/268 84 13-as faxszámon.  A telefaxon 

szerepelnie kell a készpénzfelvétellel érintett bankszámla felett rendelkezni jogosult aláírásának. 
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 Magyar állampolgár esetén: magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 

igazolványa (személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély), és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványa. 

Külföldi állampolgár esetén külföldi természetes személy útlevele, vagy személyi azonosító 

igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy  tartózkodási jogot igazoló 

okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya. 


