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A Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás 

teljesítésére” című nyomtatvány kitöltésével a 

Számlatulajdonos felhatalmazza a számlavezető 

pénzintézetet (továbbiakban: Bank), hogy az általa 

megadott adatok alapján, a megjelölt fizetési számláról 

fizetéseket teljesítsen. A nyomtatvány kitöltésével 

felhatalmazási megbízás kezdeményezhető, valamint 

létező megbízás módosítható. 

 

Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás kezdemé-

nyezésére, módosítására 

A felhatalmazási megbízást a Bankszámla-tulajdonosnak 

kell kitöltenie a rendelkezésre álló számlán, vagy egyéb 

dokumentumon (pl. szerződésen) szereplő adatok 

felhasználásával, tollal, nyomtatott betűkkel. Az 

adatokat az előre megrajzolt fésű karakterekbe kell 

beírni, figyelembe véve a karakterek számát. 

 

A Felhatalmazás módosítása a Banknál nyújtható be, 

érvényes felhatalmazási megbízás birtokában, ha a 

Bankszámla-tulajdonos változtatni kívánja az eredeti 

felhatalmazás alkalmával az „Érvényesség ideje” című 

rovatban megadott időpontokat, módosítani kívánja a 

teljesítés felső értékhatárát, esetleg mindkettőt. A 

Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás 

teljesítésére című nyomtatvány rovatait hasonlóképpen 

kell kitölteni módosítás esetén, mint új felhatalmazás 

megadásakor. A módosítás érvénybe lépésének 

dátuma nem lehet korábbi az eredeti felhatalmazás 

érvényességi dátumánál. A bizonylat adatai csak újabb 

nyomtatvány kitöltésével változtathatók. 

 

A ROVATOK KITÖLTÉSÉNEK MÓDJA: 

Bankszámla-tulajdonos neve: 

A Bankszámla-tulajdonos neve, maximum 32 karakter 

hosszúságban. Amennyiben a teljes név meghaladná a 

32 karaktert, akkor rövidíteni szükséges a 

keretszerződéssel összhangban. 

 

Bankszámlaszáma: 

A Bankszámla-tulajdonos terhelendő, HUF devizanemű 

számlájának száma háromszor 8 karakter hosszan. 

 

Fogyasztó neve: 

Maximum 32 karakter hosszan kell megadni annak a 

személynek a nevét, aki a Széphő Zrt. fogyasztójaként 

szerepel. 

 

Fogyasztó címe: 

Pontos megadása a Fogyasztó egyértelmű azonosítása 

érdekében szükséges. Amennyiben a teljes cím 

megadásához nem áll rendelkezésre elegendő hely, 

úgy ésszerű rövidítések alkalmazandók. 

 

Fogyasztó azonosítója: 

Ebben a rovatban azt a 11 jegyű azonosítószámot kell 

feltüntetni, amely a számlán az Ügyfél azonosító sorban 

szerepel. 

 

 

Érvényesség kezdete: 

A szöveget követő fésűkarakterekben számmal (év, 

hónap, nap formában kell jelezni, hogy a kívánt 

megbízás (megadás, módosítás) mikortól érvényes. Az 

„Érvényesség kezdete” mező kitöltése azt jelenti, hogy a 

Bankszámla-tulajdonos ettől a dátumtól biztosítja a 

Jogosult számára azt a lehetőséget, hogy a számláját 

beszedéssel megterhelje. Érvényesség kezdetének 

célszerű a következő hónap első napját megadni. 

Visszamenőleges érvényességi dátummal ellátott 

megbízásokat a Bank nem fogad be. 

 

Érvényesség vége: 

A szöveget követő fésűkarakterekben számmal (év, 

hónap, nap formában) kell jelezni, hogy meddig 

érvényes a felhatalmazási megbízás. Amennyiben a 

felhatalmazási megbízás visszavonásig érvényes, akkor 

azt az „Érvényesség vége” rovat áthúzásával kell jelezni. 

 

Teljesítés felső határértéke: 

A rovat kitöltésével adható meg (forintban) az a 

maximális összeghatár, amelyet a Bank a Bankszámla-

tulajdonos számlájáról átutalhat a Jogosultnak. Ezt az 

értéket szövegesen is ki kell írni. Amennyiben a beszedni 

kívánt összeg ezt a limitet meghaladja, úgy a Banknak 

kötelessége a teljesítést megtagadni. 

Ha a bankszámla-tulajdonos nem kíván felső értékhatárt 

megadni, úgy az erre vonatkozó szándékát a „Felső 

értékhatár nélkül” szöveg előtt lévő négyzetben „X”-el 

kell jelölni. Ebben az esetben a Jogosult a Bankszámla-

tulajdonos számlájáról korlátozás nélkül beszedhet. 

 

A felhatalmazás jellege: 

Új felhatalmazást, a meglévő felhatalmazás módosítását 

a Bank csak akkor fogadja be, ha a Bankszámla-

tulajdonos az alább felsoroltak szerint a megfelelő 

négyzetek valamelyikébe „X” jelet ír. Új felhatalmazás 

esetén az „Új felhatalmazás” szöveg előtt lévő, 

módosítás esetén a „Módosítás ezen belül:” szöveg előtt 

lévő négyzetbe kell „ X” jelet írni. (A módosításon belül 

további három lehetőséget választhat: az érvényesség 

végének és a teljesítés felső értékhatárának együttes 

módosítása esetén az „Érvényesség és felső értékhatár 

módosítása” szöveg előtt lévő, az érvényesség végének 

módosítása esetén az „Érvényesség végének 

módosítása” szöveg előtt lévő, a teljesítés felső 

értékhatárának módosítása esetén a „Teljesítés felső 

értékhatárának módosítása” szöveg előtt lévő 

négyzetbe kell „X” jelet írni.) 

 

Nyilatkozat 

A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha a Bankszámla-

tulajdonos a nyilatkozatot kitölti, a megbízást az 

aláírásával – melyet a Banknál bejelentett módon tesz – 

hitelesíti, továbbá a kitöltött bizonylaton szerepel az 

átvétel dátuma (a Bank érkeztető bélyegzője), valamint 

az átvevő (ügyintéző) hivatalos aláírása. 


