
Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó  

a NETB@NK SMS szolgáltatásokról 

 

A Takarékszövetkezet által nyújtott SMS szolgáltatások két csoportra oszthatók:  

 Passzív funkciók: az üzenetek automatikusan, a számlamozgások hatására keletkeznek   

 Aktív funkciók: használatukhoz Önnek kell üzenetet küldenie 

 

Passzív funkciók: 

Ön a folyószámlájával és betétszámláival kapcsolatos eseményekről kaphat tájékoztatást SMS 

formájában (lehetőség van az értesítés tranzakció meghatározott összeg felett történő kérésére is) 

Választható típusok: 

 Értesítés beszedésekről: a számláról teljesült/nem teljesült csoportos beszedési megbízások (közüzemi 

számlák). Az SMS küldés az alábbi tranzakciókról történik: 

 Ugiro non-klíring fogadás számlára 

 Ugiro beszedési megbízás számláról 

 Ugiro non-klíring visszautasítás számláról 

 Azonnali beszedési megbízás számláról 

 Non-klíring visszautasítás számláról 

 TKSZ-en belüli NON-klíringre válasz 

 TKSZ-en belüli non-klíring visszautasítás 

 Váltó azonnali besz. megb. számláról 

 Okmány alapján telj. besz..megb. számláról 

 Okmány alapján telj.besz.megb.TKSZ bel. 

 Ugiro beszedési megbízás számláról, bankon belül 

 Azonnali non-klír. fogadás TKSZ-en belül 

 Azonnali non-klíring fogadás számlára (csak, ha a benyújtás indoka: „1 A fizető 

bejelentése alapján”) 

A beszedésekkel kapcsolatos SMS üzenetének tartalma: 

Ugiro non-klíring fogadás számlára tranzakció esetében: 

 Bankszámlája (...1234) ellen az alábbi beszedés érkezett: 

 Beszedés dátuma 

 Összeg 

 A szolgáltató megnevezése 

 A beszedés BOSS-ban megadott megnevezése (pl. áramdíj) 

 Fedezet 

Ugiro beszedési megbízás számláról, Azonnali beszedési megbízás számláról, TKSZ-en belüli NON-

klíringre válasz, Váltó azonnali besz. megb. számláról, Okmány alapján telj. besz.megb. számláról 

tranzakciók esetében: 

 Bankszámlájáról (...1234) az alábbi beszedés teljesült: 

 Indítás dátuma 

 A szolgáltató megnevezése 

 Összeg 

 Ugiro beszedési megbízás számláról tranzakciónál a beszedés BOSS-ban megadott 

megnevezése (pl. áramdíj), a többi azonnali tranzakció esetében a beszedés indoka 

 Fedezet 

Ugiro non-klíring visszautasítás számláról, Non-klíring visszautasítás számláról, TKSZ-en belüli 

non-klíring visszautasítás tranzakcióknál: 

 Bankszámlájáról (...1234) az alábbi beszedés nem teljesült: 

 Ugiro non-klíring visszautasítás számláról tranzakciónál a beszedés BOSS-ban megadott 

megnevezése (pl. áramdíj), a többi azonnali tranzakció esetében a beszedés indoka 

 Negatív üzenet dátuma 

 A szolgáltató megnevezése 

 Visszautasítás indoka 



 Fedezet 

Azonnali non-klír. fogadás TKSZ-en belül, Azonnali non-klíring fogadás számlára (csak, ha a 

benyújtásindoka: „1 A fizető bejelentése alapján”) tranzakciók esetében: 

 Bankszámlája (...1234) ellen az alábbi beszedés érkezett: 

 Beszedés dátuma 

 Összeg 

 A beszedő megnevezése 

 A beszedés indoka (ide a közlemény rovat kerül!) 

 Fedezet 

Okmány alapján telj.besz.megb.TKSZ bel., Ugiro beszedési megbízás számláról, bankon belül 

tranzakció esetében: 

 Bankszámlájáról (...1234) az alábbi beszedés teljesült: 

 Indítás dátuma 

 A beszedő megnevezése 

 Összeg 

 A Okmány alapján telj.besz.megb.TKSZ bel. tranzakció esetében a beszedés közlemény, 

Ugiro beszedési megbízás számláról, bankon belül tranzakciónál a beszedés BOSS-ban 

megadott megnevezése (pl. áramdíj). 

 Fedezet 

 Értesítés bankkártya használatról: csak kártyás műveletek POS vagy ATM-beli végrehajtásához 

képest minimális technikai késleltetéssel, azaz majdnem valósidőben, úgynevezett near-time módon 

kerülnek kiküldésre 

 Értesítés fedezet összeghatár fölé emelkedéséről 

 Értesítés fedezet összeghatár alá csökkenéséről 

 Értesítés jóváírásokról: a számlára beérkező átutalások, pénztári befizetések. Az sms küldés az alábbi 

tranzakciókról történik: 

 Pénztári készpénz befizetés 

 Pénztári készpénz befizetés lekötöttre 

 Átutalási megbízás fogadás 

 Ugiro átutalási megbízás fogadás 

 Átutalási megbízás fogadása (VIBER) 

 Takarékszövetkezet számlájára érkező fog. jóv. átv. ügyfélszámlára 

 Átvezetés ügyfelek pénzforgalmi számlái között 

 Külső számlás tranzakció átvezetés más kired. ügy. számlára 

 Külső számlás tranzakció átvezetés ügyfél számlára 

 Ugiro partner által fog.klír.gyűj.jóv.* 

 Ugiro partner által fog.klír.gyűj.jóv.saját* 

 Postai utalványon érkezett jóváírás 

 Devizaszámláról jóváírás forint számlára* 

 Megbízásos valutaforgalom jóváírás* 

 Számlán jóváírás más kirend.* 

 Számlán jóváírás kir-en belül* 

 Jövedelem jóváírás dolgozói folyószámlára* 

 Számlán jóváírás kirendeltségen belül* 

 Átvezetés pénzforgalmi technikai számláról ügyfélszámlára* 

 Átvezetés elkülönített számláról* 

 Részjegy megszűntetése számlára* 

 Hitelfolyósítás folyószámlára* 

 Munkáltatói hitel folyósítás folyószámlára* 

 Osztalék átvezetés folyószámlára* 

 Átvezetés pénzforgalmi technikai számláról ügyfélszámlára szerviz* 

 Munkabér jóváírás 

Az ügyfelek tájékoztatása során a csillaggal jelzett tranzakciókat gyűjtve egyéb jóváírásnak 

nevezzük. 

Pénztári tranzakció esetében az SMS-ek tartalma: 



 Bankszámláját (...1234) jóváírtuk: 

 A pontos dátum és időpont 

 A kirendeltség megnevezése 

 Betét összege 

 A tranzakció megnevezése (pl. „Pénztári készpénz befizetés”) 

 Fedezet 

A többi jóváíró tranzakció esetén az SMS üzenetének tartalma: 

 Bankszámláját (...1234) jóváírtuk: 

 Fogadás dátuma 

 Küldő ügyfél megnevezése 

 Összeg 

 Tranzakció megnevezése (a csillaggal jelzett esetekben „egyéb jóváírás”) 

 Megjegyzés első sora 

 Fedezet 

 Értesítés költségekről, kamatokról: a banki szolgáltatások díjai, jóváírt betéti kamatok. Az SMS küldés 

az alábbi tranzakciókról történik: 

 kamatelszámolás folyószámlán 

 elkülönített szla.kamatelsz.folyószámlán 

 jutalék terhelés 

 költség terhelés 

 kivonat költség terhelés 

 azonnali költség terhelés 

 nyomtatvány ktg. 

Az SMS értesítésének tartalma: 

 Bankszámláját (...1234) megterheltük / jóváírtuk: 

 Dátum 

 Összeg 

 Tranzakció megnevezése 

 Fedezet 

 Értesítés saját számlák közti átvezetésekről: az SMS küldés az alábbi tranzakciókról történik: 

 Takarékbetét megszűnt folyószámlára átv 

 Lekötött betét felmondásos átvezetés 

 Elkülönített számla megszűntetés folyószámlára 

 Betéti okirat megszűntetés folyószámlára átvezetéssel 

 Tőke és kamat prolongálás 

 Kamat látraszólóra tőke prolongálás 

 Fix összeg látrára, prolongálás 

 Tőke és kamat lekötés új számlán 

 Tőke új lekötés, kamat látraszólóra 

 Kamat és tőke átv. folyószámlára (44) 

 Kamat és tőke átv. folyószámlára (55) 

 Lekötött betét kamat jóváírás 

 Takarék számlabetét megszűntetése folyószámlára 

 Részfelmondás lekötött számláról 

 Felmondás lekötött számláról EB 

 Átvezetés saját deviza számlára (tartós megbízás) 

 Átvezetés lekötött számlára 

 Átvezetés devizafedezeti elk. számlára* 

 Átvezetés ügyfél számlái között* 

 Átvezetés ügyfél számlái között - EB 

 Átvezetés lekötött számlára folyószámláról 

Az ügyfelek tájékoztatása során a csillaggal jelzett tranzakciókat gyűjtve egyéb megnevezéssel 

illetjük. 

Az átvezetésekkel kapcsolatos SMS üzenet tartalma: 

 Bankszámláját (...1234) megterheltük / jóváírtuk: 



 Dátum 

 Összeg 

 Tranzakció megnevezése 

 Fedezet 

A betétekkel kapcsolatos SMS üzenetének tartalma: 

 Betétszámláján (...1234) az alábbi tranzakció történt: 

 Dátum 

 Tranzakció megnevezése 

 Kirendeltség megnevezése 

 Összeg 

 Fedezet 

 Értesítés terhelésekről: a számláról indított átutalások, pénztári kifizetések, az SMS küldés az alábbi 

tranzakciókról történik: 

 Egyedi átutalás megbízás számláról 

 Átutalási megbízás számláról 

 Átutalási megbízás számláról (EB - Lakosság) 

 Átutalási megbízás számláról (EB – vállalkozók) 

 Átutalási megbízás (deviza összeg) 

 Ugiro partner által ind. klíring. gyüj. terh.* 

 Ugiro partner által ind. . klíring. gyüj. terh.* 

 Takarékszövetkezet számlájára érkező fog. terh. átv. ügyf. szlára* 

 Megbízásos valutaforgalom terhelés* 

 Számlán terhelés kirendeltségek között* 

 Számlán terhelés kirendeltségen belül* 

 Számlán terhelés kirendeltségen belül* 

 Átutalási megbízás számláról (VIBER) 

 Átvezetés hiteltörlesztés miatt tartós megbízás* 

 Átvezetés deviza szlára (tartós megb.) 

 Átvezetés deviza hitel törlesztés miatt 

 Átvezetés ügyfelek pénzforgalmi számlái között 

 Átvez.ügyfelek pforg.szlai.között - EB 

 hitel törlesztés 

 hitel törlesztés lejáratkor 

 előtörl.köv.részletekből (kamat elszám.) 

 tőke előtörl.köv.részletekből 

 előtörl. utolsó részletekből (kamat elsz.) 

 tőke előtörl. utolsó részletekből 

 előtörlesztés (kamatelsz.) 

 szerz.szerinti ügyleti kamat elsz. (váll.) 

 szerz.szerinti ügyleti kamat elsz. (lak.) 

 Pénztári készpénz kifizetés 

 Jutalékmentes pénztári készpénz kifizetés 

 Lekötött betét felmondás pénztáron át 

 Folyószámla megszűntetés pénztáron át 

 Felvét lekötöttről futamidő közben 

Az indított átutalások SMS értesítésének tartalma: 

 Bankszámláját (...1234) megterheltük: 

 Indítás dátuma 

 Cél ügyfél megnevezése 

 Összeg 

 Tranzakció megnevezése (a csillaggal jelzett esetekben „egyéb terhelés”) 

 Megjegyzés első sora 

 Fedezet 

Az ügyfelek tájékoztatása során a csillaggal jelzett tranzakciókat gyűjtve egyéb terhelésként 

nevezzük. 



A pénztári tranzakciók SMS üzenetének tartalma: 

 Bankszámláját (...1234) megterheltük: 

 A pontos dátum és időpont 

 A kirendeltség megnevezése 

 Felvét/betét összege 

 A tranzakció megnevezése (pl. „Pénztári készpénz kifizetés”) 

 Fedezet 

 Lejárat előtti figyelmeztetés: lekötött betétszámlájának lejárata előtt az Ön által meghatározott nappal 

emlékeztetőt küldünk 

 

A fenti értesítések tetszőleges kombinációban választhatók. A küldött SMS-ek a tranzakciók összegét 

és a számla fedezetét is tartalmazzák. 

 

Aktív funkciók: 
Átutalásnál és egyenleg lekérdezésnél az üzeneteket a 

06-70/900-0666 vagy a 06-30/344-4332 

telefonszámra kell küldeni. 

 Egyenleg lekérdezés: egy E betűt tartalmazó üzenet küldésével SMS-ben lekérdezhető számlájának 

pillanatnyi egyenlege. Ha több folyószámlával rendelkezik, és nem az alapértelmezett számlájának 

egyenlegére kíváncsi, az E betű után meg kell adnia a kívánt számla számát is. 

Például : „E 50400096-12345678” Ezt célszerű első használatkor SMS-ben eltárolni, hogy a 

későbbiekben ne kelljen újra begépelni. A rendszer SMS-ben válaszolva megadja a számla 

egyenlegét a lekérés pillanatában, valamint a számla fedezetét (ami különbözhet a sorbanálló vagy 

zárolt tételek, illetve a folyószámlahitel limit miatt az egyenlegtől). 

 Átutalás SMS-ben: kezdeményezhet átutalást a szolgáltatás igénylésekor megjelölt három darab 

célszámlára, melyekre rövidített nevekkel (alias) hivatkozhat.  

Az SMS-nek az alábbi szöveget kell tartalmaznia: 

„UTAL xxxxxxxx-xxxxxxxx,nnnnnnn,zzzzzzzz,yymmdd,megjegyzés” 

Az x-ek helyére az indító számlaszám kerül; az n-ek helyére a címzett aliasa, a z-k helyére az 

átutalás pontos összege, az yymmdd helyére pedig az értéknap év (yy), hónap (mm), nap (dd) 

bontásban. A dátum után következő vessző mögött tetszőleges szöveges megjegyzést adhat, ebből 

az első 21 karakter az átutalás megjegyzés mezőjébe kerül. A megjegyzés mező nem kötelező, ez 

esetben az összeg mögötti vessző is elhagyható. Az SMS szövegében nem használhatók ékezetes 

karakterek, kis és nagybetű azonban szerepelhet benne. Az átutalandó összeg a szolgáltatás 

igénylésekor megadott limitnél nem lehet nagyobb. 

 

Amennyiben a küldött SMS hibás, arról a rendszer SMS-ben tájékoztatást ad. 

Lehetőség van az SMS szolgáltatás átmeneti szüneteltetésére is. Ehhez elegendő egy SMS-t küldenie a 

rendszer felé. Ha az 

„ERTESITES KI szerződésszám” 

üzenetet küldi a rendszernek, akkor visszakapcsolásig a Netb@nk nem küld az adott telefonra egyetlen 

értesítés jellegű SMS üzenetet sem. A rendszer visszaigazoló SMS-t küld a mobiltelefonra, „SMS 

értesítések kikapcsolva” szöveggel. 

Amennyiben ismét igényt tart a szolgáltatásra, elegendő az 

„ERTESITES BE szerződésszám” 

üzenetet SMS-ben elküldenie, ezzel az összes értesítő funkciót bekapcsolja, amelyről szerződéskötéskor 

rendelkezett. A rendszer visszaigazoló SMS-t küld a mobiltelefonra, „SMS értesítések bekapcsolva” 

szöveggel. 

 

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését és további információra lenne szüksége, 

Takarékszövetkezetünk készséggel áll rendelkezésére egységeinken: 
 Bük, Széchenyi út 2.A 

 Csákánydoroszló, Fő u. 82. 

 Csepreg, Széchenyi tér 4. 

 Csörötnek, Fő u. 48. 

 Egyházasrádóc, Kossuth L. u. 100. 



 Gencsapáti, Hunyadi u. 223. 

 Ják, Szabadság tér 10. 

 Körmend, Thököly u. 1. 

 Kőszeg, Rákóczi utca 12. 

 Lukácsháza, Szombathelyi út 6. 

 Nádasd, Kossuth L. u. 100. 

 Őriszentpéter, Városszer 106. 

 Pankasz, Fő u. 67. 

 Salköveskút, Március 15. tér 2. 

 Sárvár, Batthyány út 43. 

 Szentgotthárd, Hunyadi u. 5. 

 Szombathely, 

Petőfi Sándor utca 18. 

Savaria tér 1/A 

Szűrcsapó utca 23. 

 Telekes, Fő u. 2 

 Torony, Rohonczi utca 2. 

 Vasvár, Főszolgabíró tér 1. 

Valamint Takarékszövetkezetünk Központjában: 
 Címe: Szombathely, Petőfi Sándor utca 18. 

 Tel: 94/512-660 

 e-mail: kozpont@savaria.tksz.hu 

 

SAVARIA Takarékszövetkezet 
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