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IBAN/BIC-kód névvel és számmal való egyezésének banki tranzakciók során 
történő ellenőrzéséről  

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a név és szám banki tranzakciók alkalmával történő ellenőrzésének 
újbóli bevezetését kéri. A petíció benyújtója szerint ez az ellenőrzés korábban kötelező volt, 
de az IBAN/BIC átutalási kódok bevezetésekor eltörölték. A petíció benyújtója nehézségekbe 
ütközött az IBAN/BIC-kódos fizetések során. Úgy véli, hogy a név és szám ellenőrzését újra 
be kellene vezetni, és kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen lépéseket e tekintetben. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. augusztus 18. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.

A számlatulajdonos nevének az átutalás során megjelölt névvel való összevetése a SEPA 
bevezetésével nem változott. A bankok már az IBAN bevezetése előtt sem voltak kötelesek 
elvégezni ezt az ellenőrzést.

A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv1 74. cikkének (1) bekezdése kimondja: 

                                               
1 Pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv http://eur-lex.europa.eu/legal-
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„Amennyiben a fizetési megbízás teljesítése az egyedi azonosító alapján történik, úgy a 
fizetési megbízás az egyedi azonosító által jelölt kedvezményezett vonatkozásában hibátlanul 
teljesítettnek minősül.” Ennek célja az automatizálás javítása és a fizetések felgyorsítása. Az 
elírások emellett nem vezetnek a pénz téves átutalásához. Az IBAN-ban foglalt ellenőrző 
számjegyek felfedik az emberi tévedéseket, például a számok elütését.

Amennyiben a fizető fél a helyes IBAN/BIC kódokat adja meg a pénz átutalásakor, a bank 
felel azért, ha azt nem a megfelelő számlára utalja át. Amennyiben azonban a fizető fél nem a 
megfelelő számlainformációkat tünteti fel, azért ő felel. Emellett a bankok a pénzmosás 
elkerülését célzó ellenőrzéseket is végrehajtanak a számlák megnyitásakor annak megelőzése 
érdekében, hogy hamis néven nyissanak számlákat. Ezzel elkerülhetők azok a helyzetek, 
amikor a fizetp felek csalók által használt, létező számlákra utalnak pénzt.

Meg kell jegyezni, hogy a 74. cikk (2) bekezdése kimondja: „A fizető fél pénzforgalmi 
szolgáltatója azonban köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy 
visszaszerezze a fizetési művelet összegét. Amennyiben arról a keretszerződésben 
megállapodás született, a pénzforgalmi szolgáltató az összeg visszaszerzéséért díjat számíthat 
fel a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének”. Más szóval a bank (=pénzforgalmi 
szolgáltató) köteles ésszerű erőfeszítéseket tenni az Ön (=a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe 
vevője) pénzének visszaszerzése érdekében. Ezért azonban díjat számíthat fel Önnek.

Összegzés

A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv 74. cikkének (1) bekezdése kimondja: 
„Amennyiben a fizetési megbízás teljesítése az egyedi azonosító alapján történik, úgy a 
fizetési megbízás az egyedi azonosító által jelölt kedvezményezett vonatkozásában hibátlanul 
teljesítettnek minősül.” Ennek célja az automatizálás javítása és a fizetések felgyorsítása. Az 
Európai Bizottság szerint ez megfelelő egyensúlyt teremt a fogyasztóbarát hozzállás és a 
fizetések biztonsága között.
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