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Fokozott biztonságú elektronikus aláírásra vonatkozó rendelkezések 
 

1. A Bank  pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásaira irányuló szerződés, jognyilatkozat a Hpt. 

279. § (1) bekezdés szerinti, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus 

okirati formában is érvényesen létrejöhet, valamint a Bank Ügyfeleitől jognyilatkozatot legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással is elfogadhat. 

Fokozott biztonságú elektronikus aláírás: olyan, kizárólag az aláíróhoz köthető aláírás, amely alkalmas 

az aláíró azonosítására, olyan adatok felhasználásával hozzák létre, amelyeket az aláíró nagy 

megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat, valamint úgy kapcsolódik az aláírt adatokhoz, 

hogy az adatok minden későbbi változása nyomon követhető. A Bank fokozott biztonságú aláírásként 

kizárólag biometrikus aláírást fogad el. 

A biometrikus aláírást, mint a fokozott biztonságú elektronikus aláírás követelményeit teljesítő aláírási 

formát az Ügyfél elektronikus beviteli eszközön tett aláírásából az aláíró rendszer állítja elő, amely 

rendszer megfelelőségét akkreditált külső auditor auditálja.  

A biometrikus aláírás során a Felek elektronikus felületen (pl. tableten, számítógépen) rögzítik 

aláírásukat, mely művelet során az aláírásból biometrikus adatok kerülnek rögzítésre, úgy mint: 

nyomás, nyomásváltozás, sebesség, gyorsulás, mely adatok alapján az aláírást a kiállító 

azonosításán keresztül a kiállító személyéhez rendelik. Az aláírás zárt, auditált rendszeren keresztül a 

dokumentumhoz kapcsolódik oly módon, hogy a digitális jel elválaszthatatlan része lesz a 

dokumentumnak és így a dokumentum tartalma változtathatatlan az aláírás eltávolítása nélkül.  

Az elektronikus szerződéskötés, valamint nyilatkozattétel lehetőségét a Bank a NetBANKár, 

szolgáltatással rendelkező Ügyfeleinek biztosítja. A  biometrikus aláírás kizárólag az MKB Bank 

bankfiókjaiban adható és használható.  

A Bank az elektronikusan aláírt  szerződések, jognyilatkozatok eredeti példányát elektronikus úton,   

NetBANKár útján bocsátja Ügyfelei  rendelkezésre. 

A dokumentumok elektronikus úton történő átadása mellett a Bank – az Ügyfél kérésére – a 

biometrikus  aláírással ellátott dokumentummal megegyező tartalmú papír alapú dokumentumot is 

rendelkezésre bocsát.  

A biometrikus aláírással aláírható dokumentumok körét a Bank jelen Kondíciós Lista 2. pontjában  

teszi közzé. 

 

2. Biometrikus aláírással aláírt dokumentumok  köre: 

 Aláírás bejelentő lap 

 Általános tényleges tulajdonosi nyilatkozat 

 Átadás-átvételi elismervény széf- ill. postafiók kulcs átadásához és visszavételéhez 

 Bankkártya igénylés 

 Bankszámlák közötti átutalási megbízás és visszaigazolása 

 Betétfelmondási megbízás és visszaigazolása 

 Betétlekötési megbízás és visszaigazolása 

 Easy Card Hitelkártya igénylési dokumentum és hitelszerződés 

 ENKSZ/Energia kártya Igénylés és Szerződés 
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 FATCA és CRS nyilatkozat 

 Folyószámlahitel igénylés és szerződés 

 Halál esetére szóló rendelkezés 

 Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez és átadáshoz 

 Igénylés és visszaigazolás MobilBankár szolgáltatás igényléséről 

 Igénylés és visszaigazolás NetBankár szolgáltatás igényléséről 

 Igénylés és visszaigazolás TeleBankár szolgáltatás igényléséről 

 Miles and More Hitelkártya igénylési dokumentum és hitelszerződés 

 MKB Hitelkártya igénylés és szerződés 

 MKB Mosoly Személyi kölcsön igénylés és szerződés 

 MKB Személyi kölcsön igénylés és szerződés 

 Nyilatkozat a 2017. évi LIII. törvény 8. §-nak (1) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi 

kötelezettség megismeréséről 

 Nyilatkozat a betétbiztosításhoz (OBA) kapcsolódó beszámításról 

 Nyilatkozat Alapszámla igénylés és szerződés kezdeményezéséhez 

 Nyilatkozat az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számla megjelöléséről 

 Nyilatkozat diplomáciai mentességret élvező személy bankszámla vezetéséhez 

 Nyilatkozat rendelkezőkről 

 Nyilatkozat széf rendelkezőkről 

 Nyilatkozat visszavonása a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. 

törvény 36/A. § (9) bekezdés alapján 

 Pénzforgalmi számla igénylése természetes személy ügyfél részére 

 Pénztárbizonylat pénztári be- és kifizetéshez 

 Pénztárbizonylat valutaváltáshoz 

 Pénzügyi szolgáltatási szerződés 

 Pénzügyi szolgáltatási szerződés kiegészítése - emelt összegű betétvédelem 

 Postafiók bérleti szerződés 

 Széf (páncélkazetta) bérleti szerződés 

 Személyi bankári szolgáltatás igénybevételének felmondása 

 Szerződés személyi bankári szolgáltatás igénybevételéről 

 Szerződésmódosítás bankszámla nyitásáról és vezetéséről 

 Szolgáltatáscsomag igénylés és szerződés 

 Természetes szemény nyilatkozata kiemelt közszereplői státuszáról 

 Ügyfél adatlap 

 Ügyfél nyilatkozatok 

 Zárolási megbízás és visszaigazolása 


