TÁJÉKOZTATÓ A NETBANKÁR BUSINESS ÉS PCBANKÁR SZOLGÁLTATÁST
IGÉNYBE VEVŐ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE, A NEM EGYESÉVEL, HANEM KÖTEGELVE BENYÚJTOTT, EURÓBAN TELJESÍTENDŐ ÁTUTALÁSI MEGBÍZÁSAIKKAL
KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL.
A változás hatályba lépése: 2016. november 1.

Tisztelt Ügyfelünk!
Az EU rendeletben írta elő a SEPA fizetési módok kötelező használatba vételének határidejét. A SEPA végdátum
rendelet1 2016. október 31. után az eurózónán kívüli tagállamok – így Magyarország - számára is kötelezővé teszi
az Európai Gazdasági Térség bármely tagállamába irányuló, valamennyi euróban denominált átutalási és beszedési
műveletre vonatkozóan a SEPA fizetési módok alkalmazását. A végdátum rendelet hazai jogalkotás nélkül, kötelezően
alkalmazandó valamennyi EU tagállamban.
A rendelet két kiemelten kezelt rendelkezése az, hogy – fogyasztónak és mikrovállalkozásnak nem minősülő –
ügyfél és a pénzforgalmi szolgáltató között:
a
 z ISO 20022 XML szabvány szerinti üzenet formátum használatát írja elő a kötegelt SEPA átutalási
műveletekre2 (SCT) a rendelet mellékletének 1. pont (b) alpontja,
a rendelet mellékletének 1. pont (e) alpontja pedig a végponttól végpontig, azaz ügyféltől-ügyfélig terjedő
automatikus továbbítást teszi kötelezővé, amelyre tekintettel sem manuális beavatkozás, sem „átkulcsolás”
nem alkalmazható.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 2016. november 1-jétől a fogyasztónak vagy mikrovállalkozásnak nem minősülő
hazai vállalatoknak, intézményeknek ún. SEPA formátumban kell benyújtaniuk az euróban denominált, kötegelt
SEPA átutalási megbízásaikat. E szabály alapján a megbízás-köteg banki befogadását követően pénzforgalmi
szolgáltatók sem manuális beavatkozást, sem szabványkonverziót ettől az időponttól nem végezhetnek.
A rendelet értelmében a banknak vissza kell utasítania annak a hozzá aláírva beküldött (azaz teljesítésre benyújtott)
megbízásnak a teljesítését, amelynek a formátuma nem megfelelő.
A zökkenőmentes átállás érdekében a bank – a PCBankár és a NetBANKár Business szolgáltatása keretében –
segítséget nyújt abban, hogy a kötegelt átutalási megbízások a megfelelő formátumban kerüljenek aláírásra és
beküldésre. A jelenleg használt import formátumok tehát továbbra is támogatottak lesznek!

A PCBankár és a NetBANKár Business tervezett kiegészítő szolgáltatása 2016. november 1-jétől a következő lesz:
 z euróban denominált, kötegelt SEPA átutalási megbízásaikat még aláírás előtt átalakítjuk a szabvány szerinti
A
ISO 20022 XML formátumra.
A
 konvertálás elvégzéséről a rendszer üzenetet küld.
1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 260/2012/EU RENDELETE (2012. március 14.) az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek
megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról.
Link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32012R0260
2 A kötegelt SEPA átutalási művelet olyan euróban denominált egyszeri átutalások, amelyek nem egyesével, hanem kötegelve kerülnek továbbításra a Bankhoz.

 kötegelt SEPA átutalási megbízások a konvertált fájlformátumban kezelhetők, aláírhatók és ilyen formátumban
A
kerülnek beküldésre a bankunkhoz.
A
 bankhoz benyújtott, aláírt kötegelt SEPA átutalási megbízást SEPA formátumban továbbítjuk.
Az Unió elvárásainak ismeretében fel kell hívnunk arra a figyelmüket, hogy
a banki szolgáltatások keretében végzett fileformátum konverziók ügyfeleink működési kockázatainak és
költségkorlátainak kezelésére átmeneti megoldást nyújtanak, de
h
 osszabb távon használatuk akadályozza a SEPA előnyeinek gyors, valódi és teljes kihasználhatóságát.
Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy ha lehetőségük van a szükséges fejlesztések megvalósítására, az EPC (Európai
Fizetési Tanács) által kidolgozott szabvány szerinti köteg összeállítás kifejlesztését végezzék el.
A szabvány leírása az alábbi linken érhető el:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/knowledge-bank/epc-documents/sepa-credit-transferscheme-customer-to-bank-implementation-guidelines-version-8/epc132-08-c2b-ctig-v80-approvedpdf/
Ez az eljárás valamennyi NetBANKár Business és PCBankár felhasználót érinti, így a fogyasztónak vagy
mikrovállalkozásnak minősülő ügyfeleinket is, mivel egységes technikai megoldást alkalmazunk a SEPA végdátum
rendeletben foglaltak megvalósítása érdekében.
Kérjük, kísérje figyelemmel a SEPA végdátum rendeletben foglalt elvárásokkal kapcsolatos tájékoztatásainkat.
Amennyiben kérdése van, az alábbi telefonszámokon várjuk hívását:
- lakossági ügyfeleink: 06 40 333 666
- vállalati ügyfeleink: 06 40 666 777
- külföldről telefonáló ügyfeleink: +36 1 373 3333

Budapest, 2016. április 7.
MKB Bank Zrt.
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