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a tagok állami bankszámláiról

A pénzügyi rendszerünk alapja az állami tulajdonú Magyar Kereskedelmi Bank.

 A. jogosultság, számlanyitás  

 I. Az Állam a tagjai számára automatikusan bankszámlát nyit és kezel, melyhez a személyi kártya
bankkártya funkciója által automatikusan bankkártya is a tag rendelkezésére áll.

 a. A tagok számára kibocsátott személyi kártya rendelkezik a jelenlegi nemzetközi
szabványoknak megfelelő banki elektronikus adathordozókkal (mágnescsík, chip,
paypass modul).

 b. A kibocsátott  személyi  kártya  kártyaszáma kapcsolja  össze a tagot  az állami
bankrendszerben kezelt bankszámlájával.

 c. A  kibocsátott  személyi  kártya  egyben  dombornyomott  bankkártya  is,  a  jelen
nemzetközi  szabványoknak  megfelelő  funkciókkal  (ATM  használat,  fizetés,
Internetes fizetés).

 d. A  kibocsátott  személyi  kártya,  mint  bankkártya,  ún.  „debit”  kártya,  mely  a
nemzetközi banki fizetési forgalomban használható.

 e. A személyi  kártya átadáskori  kelléke egy speciális,  elektronikus és mágneses
árnyékolásra alkalmas kártya-tok is, melynek használata bankbiztonsági okból is
erősen javallott.

 B. a számla vezetés pénzneme  

 I. A tagok bankszámlái az Állam hivatalos pénznemében kerülnek vezetésre, nyilvántartásra.

 II. Más pénznemek használata:
 a. engedélyhez kötött, csak különleges esetben engedélyezett;
 b. nem indokolt.

 C. a bankszámla aktiválása, pénz fogadása, átutalás  

 I. A bankszámla aktívvá csak a tag közreműködése után válik.
 a. A  taggá  váláskor  átadott-átvett  eszközökkel  (személyi  kártya,  SIM  kártya,  okostelefon)  a

bankszámlát aktiválni kell, mely során szükséges beállítani a tag egyéni jelszavait, PIN kódját.
 b. A  jelszó  és  PIN  kód  beállítás  után  válnak  láthatóvá  a  szükséges  banki  adatok

(bankszámlaszám, IBAN szám)

 II. A  bankszámla  az  aktiválás  után  azonnal  nemzetközi  pénzügyi  forgalomban  használható,  arra
bármilyen átutalás fogadható (pl. jelenlegi fizetés) és átutalás indítható.

 a. A beérkező utalások jóváíráskor automatikusan konvertálásra kerülnek.
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 III. A bankszámla és egyenlege az Állam által védett és garantált, az a számlaszám és az
IBAN szám ismeretében sem terhelhető a tag saját akaratán kívül, semmilyen esetben.

 a. A  számlavezető  Magyar  Kereskedelmi  Bank  informatikai  rendszere  egyedülálló  és
egyedülállóan kiemelt biztonságot ad a tagoknak. 

 D. a bankszámla kezelése  

 I. a tagok bankszámlája elérhető az Interneten keresztül

 a. a  személyi  kártyával  egy  időben  a  tagok  használatára  átadott  okostelefon  használatával,
melyre a szükséges biztonsági rendszer és banki szoftver az átadása előtt, előre telepítésre
kerül

 b. személyi számítógépen keresztül elérhető banki Internetes oldalon

 II. költségek
 a. a bankszámla vezetés havi díjtól mentes
 b. bankon belüli utalások költségmentesek
 c. bankon  kívüli,  vagyis  a  nemzetközi  utalások  és  pénzfogadások  esetleges  költsége a  tagot

terheli, a jóváírás és a konverzió költségmentes

 III. bármilyen állami banki szolgáltatás igénybevétele esetén a tagot együttesen azonosítja:
 a. a személyi kártya sorszáma
 b. a SIM kártya száma és az attól elválaszthatatlan GSM szám
 c. az okostelefon IMEI száma
 d. az okostelefonon keresztül közvetített biometrikus azonosító

 IV. NFC
 a. a tagoknak átadott okostelefon NFC fizetésre alkalmas
 b. az  okostelefon  átadáskori  kelléke  egy  speciális,  elektronikus  és  mágneses  árnyékolásra

alkalmas tok, melynek használata bankbiztonsági okból is erősen javallott.

 V. Mivel személyes ügyintézésre kizárólag szűk keresztmetszetben, erősen korlátozott lehetőség áll
csak rendelkezésre, a gyors és hatékony ügyintézés alapjául,  az átadott  eszközökkel,  az állami
informatikai infrastruktúra igénybevételével javallott.


