Az 1996. évi CXII. törvény 2013. szeptember 19-én hatályba lépett módosításának
kivonata a forgatható utalványok kibocsátására és használatára vonatkozóan.
Pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, illetőleg devizában,
valutában:

e)44 forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység.

Utalványkibocsátó101
6/F. §102 (1) Az utalványkibocsátó az a vállalkozás, amely a 3. § (2) bekezdés e) pontjában
meghatározott forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenységet végez.
(2) Az utalványkibocsátó részvénytársaságként, korlátolt felelősségű társaságként vagy
szövetkezetként működhet és legalább tízmillió forint vagy annak megfelelő összegű befizetett
jegyzett tőkével kell rendelkeznie.
(3) Az utalványkibocsátó - törvény eltérő rendelkezése hiányában - egyéb üzleti tevékenységet
is végezhet azzal a korlátozással, hogy pénzügyi és az (1) bekezdésben meghatározotton kívül más
kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nem végezhet.
(4) Az utalványkibocsátó a forgatható utalvány értékesítéséhez és visszaváltásához
utalványforgalmazót vehet igénybe.
(5) A forgatható utalvány által megtestesített pénzkövetelés az utalványforgalmazó
igénybevétele esetében is az utalványkibocsátóval szemben áll fenn.
6/G. §103 (1) Az utalványkibocsátó a forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenysége
megkezdését és befejezését előzetesen bejelenti az MNB-nek.
(2) A forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység megkezdéséről szóló bejelentés
tartalmazza legalább
a) az utalványkibocsátó azonosító adatait (név, székhely, cégjegyzékszám),
b) a forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység megkezdésének keltét,
c) a forgatható utalvány elnevezését, címletét (címleteit), valamint hazai hivatalos pénznemben
kifejezett névértékét,
d) a kibocsátani tervezett forgatható utalvány állomány hazai hivatalos pénznemben kifejezett
összesített névértékét.
(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentéshez mellékelni kell:
a) az utalványkibocsátó hatályos létesítő okiratát,
b) harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, hogy nyilvántartásba vétele megtörtént és
nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
c) a 6/F. § (2) bekezdése szerinti jegyzett tőke teljes összegének befizetésére és rendelkezésre
állására vonatkozó igazolást,
d) a forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenységre vonatkozó általános üzleti
feltételeket tartalmazó szabályzatot.

Értelmező rendelkezések
7. § Az értelmező rendelkezéseket a 2. számú melléklet tartalmazza.
2. sz melléklet
19.1478 Forgatható utalvány: minden olyan, az utalványkibocsátóval szembeni pénzkövetelést
megtestesítő bankjegynek, 5.1. pont szerinti készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek és
értékpapírnak nem minősülő, átruházható és többször felhasználható, papír alapú fizetési eszköz,
amely áruk vagy szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítésére szolgál.
20.1479 Forgatható utalvány kibocsátására irányuló tevékenység: pénzeszköz ellenében a
forgatható utalványnak az utalványkibocsátó által közvetlenül vagy utalványforgalmazó útján az
utalványbirtokos rendelkezésére bocsátása.
68.1567 Utalványkibocsátó ügyfele: az utalványbirtokos és az utalványelfogadó azzal, hogy az
utalványbirtokos és az utalványelfogadó személye megegyezhet.
69.1568 Utalványbirtokos: az a személy, aki vagy amely az utalványkibocsátótól történő
megvásárlás útján vagy bármely más módon a rendelkezése alá került forgatható utalványt az

utalványelfogadónál áru vagy szolgáltatás ellenértékének a kiegyenlítésére fizetési eszközként
felhasználhatja.
70.1569 Utalványelfogadó: az utalványkibocsátóval szerződéses jogviszonyban álló személy, aki
vagy amely a forgatható utalványt áru vagy szolgáltatás nyújtás ellenértékének kiegyenlítésére
fizetési eszközként az utalványbirtokostól elfogadja.
71.1570 Utalványforgalmazó: az utalványkibocsátóval a forgatható utalványok értékesítésére és
visszaváltására szerződéses jogviszonyban álló személy.

XII/C. Fejezet746
Az utalványkibocsátó működésének szabályai747
87/R. §748 (1) Az utalványkibocsátó a számvitelről szóló törvény szerinti saját tőkéje nem
csökkenhet a 6/F. § (2) bekezdésben előírt legkisebb jegyzett tőke alá.
(2) Az utalványkibocsátó a forgatható utalvány kibocsátása ellenében átvett, a forgatható
utalvány hazai vagy külföldi hivatalos pénznemben kifejezett névértékének megfelelő
pénzeszközzel a sajátjaként nem rendelkezhet, valamint az az utalványkibocsátó felszámolása
esetén - a Cstv. rendelkezéseitől eltérően - nem része a felszámolás körébe tartozó vagyonnak.
(3) Az utalványkibocsátó a nyilvántartásait úgy vezeti, hogy azok
a) pontosan mutassák a forgatható utalvány kibocsátása ellenében átvett pénzeszközöket,
b) alapján bármikor, késedelem nélkül biztosítható legyen az a) pont szerinti pénzeszközök,
valamint az utalványkibocsátó saját pénzeszközeinek elkülönített nyilvántartása,
c) valós képet mutassanak az utalványbirtokosok utalványkibocsátóval szemben fennálló
mindenkori összesített pénzköveteléséről, amely az utalványbirtokosoknál kintlévő, az
utalványkibocsátónál vissza nem váltott, de még visszaváltható forgatható utalványok hazai vagy
külföldi hivatalos pénznemben kifejezett névértékéből tevődik össze.
(4) Az utalványkibocsátó köteles az utalványbirtokosok (3) bekezdés c) pontja szerinti
pénzkövetelésének fedezeteként
a) a forgatható utalvány ellenében átvett pénzeszközöket az Európai Unió tagállamában
székhellyel rendelkező hitelintézetnél a forgatható utalvány névértékének hazai vagy külföldi
hivatalos pénznemében vezetett letéti számlán vagy az Európai Unió tagállama által kibocsátott
állampapírba elhelyezni, vagy
b) az utalványbirtokossal szemben fennálló pénzügyi kötelezettsége nem teljesítése esetére az
utalványkibocsátótól eltérő csoporthoz tartozó, az Európai Unió tagállamában székhellyel
rendelkező hitelintézettel, biztosítóval olyan bankgarancia vagy kezesi biztosítási szerződést kötni,
amely a fedezet nyújtója által egyoldalúan legalább hatvannapos határidővel szüntethető meg.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerint elhelyezett pénzösszeg és állampapír piaci értéke
vagy b) pontja szerint garantált, biztosított összeg nem lehet kevesebb a (3) bekezdés c) pontja
szerint az utalványkibocsátóval szemben mindenkor fennálló pénzkövetelés összegénél.
(6) Az utalványkibocsátó a (4) és (5) bekezdésben foglalt követelményeknek
a) a forgatható utalvány ellenértékeként átvett pénzeszköznek a saját fizetési számláján való
jóváírása vagy más módon történt rendelkezésére bocsátása munkanapjától kezdve,
b) utalványforgalmazó igénybevétele esetén, ha az átvett pénzeszköz a) pont szerinti
jóváírására vagy más módon történő rendelkezésre bocsátására a forgatható utalvány értékesítését
követő ötödik munkanapig nem kerül sor, akkor ezen ötödik munkanaptól kezdve
köteles megfelelni.
234/O. §1382 Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi XCVIII. törvény
(a továbbiakban: Módtv2.) 116. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban forgatható
utalvány kibocsátására irányuló tevékenységet végző utalványkibocsátó
a Módtv2.-vel megállapított 6/G. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének a 6/G. § (2)
bekezdés a)-c) pontja szerinti adattartalom, valamint a bejelentés napján az utalványkibocsátóval
szembeni pénzkövetelésként fennálló forgatható utalvány állomány hazai hivatalos pénznemben
kifejezett összesített névértékének közlésével a Módtv2. 116. § (2) bekezdésében meghatározott
időponttól számított 15 napon belül köteles eleget tenni,

XXXI/D. Fejezet1349
A forgatható utalvány formai és tartalmi elemei1350
220. §1351 A forgatható utalvány tartalmazza legalább
a) az utalvány elnevezést olyan megjelenési formában, amely biztosítja a hazai vagy külföldi
törvényes fizetőeszköztől való egyértelmű megkülönböztethetőséget,
b) a felhasználhatóság lejáratát, ha van ilyen,
c) a felhasználhatóság egyéb korlátait, ha van ilyen,
d) az utalványkibocsátó megnevezését.

Az utalványkibocsátó tájékoztatási kötelezettsége1352
220/A. §1353 (1) Az utalványkibocsátó általános üzleti feltételei tartalmazzák legalább
a) a forgatható utalvány kibocsátásának, forgalmazásának, megvásárlásának és
visszaváltásának szabályait,
b) a forgatható utalvány utalványelfogadónál fizető eszközként történő felhasználhatóságának
szabályait,
c) az ügyfél által az utalványkibocsátó részére fizetendő valamennyi díjat, jutalékot és költséget,
d) a sérült forgatható utalvány visszaváltásakor alkalmazandó értékcsökkentés mértékét,
e) utalványforgalmazó igénybevétele esetén az utalványforgalmazó azonosító adatait.
(2) Az utalványkibocsátó az általános üzleti feltételeit, valamint az utalványelfogadók listáját
nyilvánosan közzéteszi és a folyamatos elérhetőséget a honlapján biztosítja.
(3) Az utalványkibocsátó az általános üzleti feltételeiben meghirdetett díjon, jutalékon és
költségen kívül egyéb, valamint annak mértékét meghaladó díjat, jutalékot és költséget az ügyfél
terhére nem számíthat fel.
(4) Az utalványkibocsátó az általános üzleti feltételei szerint meghirdetett díjból, jutalékból vagy
áthárított költségből az ügyféllel kötött egyedi megállapodás alapján kedvezményt adhat.
(5) Az utalványkibocsátó az általános üzleti feltételek módosításáról annak hatálybalépése előtt
legalább 60 nappal tájékoztatja az ügyfelet. Az utalványkibocsátó az ügyfelet tájékoztatja arról is,
hogy a módosítást az ügyfél részéről elfogadottnak tekinti, ha annak hatálybalépése előtt az ügyfél
nem tájékoztatta az utalványkibocsátót arról, hogy a módosítást nem fogadja el. Ha az ügyfél a
módosítást nem fogadja el, a módosítás hatálybalépése előtti napig az ügyfél jogosult az
utalványkibocsátóval kötött szerződést felmondani.
(6) Az utalványkibocsátó az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást
a) az utalványelfogadó részére írásban, a szerződésben meghatározott módon küldi meg vagy
teszi számára elérhetővé,
b) az utalványbirtokost érintő módosítás esetében a módosítás tényét és annak elérhetőségét
legalább egy országos vagy regionális napilapban, a módosítás tartalmát a honlapján teszi közzé.
(7) Az utalványkibocsátó a naptári év utolsó napján
a) az utalványbirtokosok vele szembeni pénzköveteléseként fennálló forgatható utalvány
állomány hazai vagy külföldi hivatalos pénznemben kifejezett, összesített névértékét,
b) a 87/R. § (4) bekezdése szerinti bontásban az utalványbirtokosok pénzkövetelésének
fedezetéül rendelkezésre álló eszközök összesített értékét
legkésőbb a naptári évet követő hónap végéig nyilvánosan közzéteszi és folyamatos elérhetőségét
a honlapján biztosítja.

A forgatható utalvány visszaváltása1354
220/B. §1355 (1) Az utalványkibocsátó az utalványbirtokos kérésére, az annak birtokában lévő
forgalomképes forgatható utalványt a (3) bekezdésben meghatározott korlátozással a forgatható
utalványon szereplő címletértékkel megegyező névértékű hazai törvényes fizetőeszközre bármikor
visszaváltja.
(2) Az utalványkibocsátó a forgatható utalvány visszaváltásáért díjat, jutalékot vagy költséget
számíthat fel.
(3) Ha a forgatható utalvány felhasználhatósága lejárathoz kötött, az utalványkibocsátó az (1)
bekezdésben foglalt visszaváltási kötelezettsége a forgatható utalvány lejáratát követő
tizenkettedik hónap végéig áll fenn.

