
NETBANK / MOBILBANK FELHASZNÁLÓINK, KÁRTYABIRTOKOSAINK FIGYELMÉBE  

Az Európai Unió által megalkotott ún. PSD2 irányelv, és az annak végrehajtását segítő, kötelezően 

alkalmazandó ún. SCA-rendelet okán, a 2019. szeptember 14. napjától az uniós szabályoknak történő 

megfelelés érdekében, a MagNet NetBank szolgáltatás használata során a belépés, továbbá a 

tranzakciók aláírása (jóváhagyása) kizárólag az Ügyfél által megadott telefonszámra a Bank által SMS-

ben vagy Push üzenetben a hitelesített Mobilkészülékre küldött Elektronikus banki ÁSZF szerinti 

Megerősítő Kódszó/Aláíró Kódszó használatával lesz lehetséges. Az Aláíró Kódszólista alkalmazása 

ugyanettől a dátumtól nem lehetséges – a már legenerált Aláírási Kódszavak ezzel egyidejűleg 

érvényüket vesztik. Az új szabályt különösen az SCA-rendeletnek az ún. „dinamikus összekapcsolásra” 

vonatkozó rendelkezései indokolják. A Bank azon Ügyfeleinek (NetBank Felhasználóknak), akik még 

nem adtak meg Bankunknak olyan telefonszámot, amelyre a Bank az Aláíró Kódszót küldeni tudja, 

2019. szeptember 14. napjától a NetBankba / MagNet MobilBankba történő belépésre, továbbá a 

NetBank / MagNet MobilBank használata során tranzakciók kezdeményezésére nem lesz lehetősége.  

Fontos újításként kerül bevezetésre továbbá, hogy 2019. szeptember 1-től az Interneten 

kezdeményezett bankkártyával történő vásárlás kizárólag a Bankkártya ÁSZF szerinti ún. SecureCode 

alkalmazásával lesz lehetséges a Bank által kibocsátott MasterCard bankkártyák vonatkozásában. A 

SecureCode-ot a Bank az Ügyfél (ideértve a Kártyabirtokosokat) által korábban e célból megadott 

mobiltelefonszámára küldi SMS-ben, mely egyszer használható és korlátozott ideig érvényes. 

Ezért kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy lehetőség szerint mielőbb egyeztessék a Banknál nyilvántartott 

elérhetőségi adataikat a fentieknek megfelelően. Az elérhetőségi adatok módosítására lehetőségük 

van személyesen bármely bankfiókunkban.  

(Tájékoztatásul fentiekhez: 

-a PSD2 irányelv pontos elnevezése: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/2366 IRÁNYELVE (2015. november 25.)  
a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a 2009/110/EK és a 2013/36/EU irányelv és a 1093/2010/EU 

rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 

- az SCA-rendelet pontos elnevezése:  A BIZOTTSÁG (EU) 2018/389 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2017. 

november 27.) az (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és 

biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő 

kiegészítéséről) 

A Bank szolgáltatásnyújtását érintő módosítások (ld. Pénzforgalmi Üzletszabályzat és az Általános 

Hirdetmény, továbbá Bankkártya ÁSZF és az Elektronikus banki ÁSZF) elérhetők bankfiókjainkban és a 

honlapunkon (www.magnetbank.hu). 

További tájékoztatásért, kérjük, hívja Telefonos ügyfélszolgálatunkat a 061/428-8888-as számon, vagy 

keresse fel bankfiókjaink egyikét. 
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