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Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó  

a NETB@NK internet bankolási szolgáltatásról 

 

Takarékszövetkezetünk a Netb@nk szolgáltatással olyan lehetőséget kínál, amely a lehető legnagyobb 

biztonság mellett, szabványos Internet technológián alapulva, sokrétű megoldást biztosít ügyfelei 

számára. A Netb@nk rendszer használatával Ön a nap 24 órájában – a számlavezető rendszer zárási 

periódusai kivételével – az Interneten keresztül a legelterjedtebb böngészők segítségével léphet 

kapcsolatba a Takarékszövetkezettel, kérhet információkat vagy kezdeményezhet átutalásokat. 

 

WEB felhasználói felület 

Internet böngésző alapú interaktív felhasználói felület. Biztosítja az Ön részére, hogy végrehajthassa a 

kiválasztott művelethez szükséges interaktív adatbevitelt, illetve megnézhesse/kinyomtathassa az egyes 

műveletek végrehajtásának eredményeit. Az Ön számítógépére semmilyen banki szoftvert sem kell 

telepíteni, csak Internet elérés és Microsoft Internet Explorer 6.0-ás, vagy Mozilla Firefox 2.0-ás, vagy 

Google Chrome 14.0-es, vagy Safari 5.1-es, vagy Opera 11.51-es, vagy újabb verzió és mobiltelefon 

szükséges a működéshez. Nincs szükség beépülő modul telepítésére, az alkalmazott technológia tisztán 

HTTP / Javascript alapú.  

 

Biztonsági kérdések: 

A Netb@nk szolgáltatás egyes funkciói különböző biztonsági szinteken érhetők el, ezáltal a rendszerbe 

már bejelentkezett felhasználónak bizonyos – magasabb kockázatot hordozó – funkciók eléréséhez 

ismét bizonyítania kell valódiságát, azaz magasabb biztonsági szintre kell lépnie. 

Az információáramlás a takarékszövetkezet és az Ön számítógépe között 128 bites SSL titkosítással 

védve történik.  

Rendszerünk három biztonsági szintet különböztet meg: 

„0. szint” - Minden, a honlapra látogató ügyfél számára elérhető funkció. A felhasználónak nem kell 

bejelentkeznie a honlapon. Az itt elérhető funkciók: 

 Tájékoztató 

 Árfolyamok 

 Kamattáblázat 

 Betéti hozam-kalkulátor 

 „1. szint” - a Takarékszövetkezet rendszerébe jelszóval bejelentkezett ügyfelek számára elérhető 

szolgáltatások. A felhasználónak külön menüpontban meg kell adnia személyes azonosítóját és titkos 

jelszavát. 

„2. szint” - a felhasználónak az 1. szintről hívott funkcióknál dinamikus jelszóval újra azonosítania kell 

magát. 

A Netb@nk szolgáltatás lekérdező funkciói az 1. biztonsági szintről is elérhetőek. Saját számláinak 

történetét és egyenlegét, a már rögzített Fizetési megbízásait és tranzakcióit bejelentkezése után 

lekérdezheti. A pénzmozgással járó funkciók külön azonosítási procedúrával érhetők el (dinamikus 

jelszó), amely az ügyfelet magasabb biztonsági fokkal azonosítja (2. biztonsági szint). 

Dinamikus azonosítás jelentése, hogy a Fizetési megbízás beküldése előtt az aláírási gomb 

megnyomására egy automatikusan generált, véletlen számokon alapuló SMS jelszót kap a felhasználó a 

mobiltelefonjára. Ezt kell begépelnie a weboldalon és csak így küldheti be a Fizetési megbízásait. 

 

A Netb@nk elérése: http://www.savariatksz.hu -> NETBOSS menüpont, vagy a https://netbank.tksz.hu/ 

oldalon a SAVARIA Takarékszövetkezetet kiválasztva. 

 

Bejelentkezés előtt három menüpontot érhető el: 

 Belépés  

 Jelszóváltoztatás  

 Banki információk. A banki információk menüpont megtekintésére jelszó beírás nélkül lehetősége 

van az ügyfélnek. Itt nyerhet információkat az árfolyamokról, kamatokról, betéti hozamokról, illetve 

http://www.savariatksz.hu/
https://netbank.tksz.hu/
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kezdeményezhet regisztrációt a Netb@nk szolgáltatásra. 

A bejelentkezést követően (amennyiben a felhasználó több ügyfél számlája felett is rendelkezési 

jogosultsággal bír, az ügyfélválasztás menüpontban választhatja ki, hogy melyik ügyfél számlája felett 

kíván rendelkezni. 

A lekérdezés menüpontban lehet információt nyerni a számlaadatokról, számlaforgalomról, Fizetési 

megbízások adatairól. Számlakivonat csak a rendszerbe történő regisztrálás időpontjától kérhető le a 

Netb@nk-ból. 

A „Megbízások” menüpont az aktív pénzforgalommal járó műveletek lebonyolítására szolgál. A 

felhasználónak módja van egyszeri, illetve tartós Fizetési megbízások rögzítésére és módosítására 

(illetve tartós Fizetési megbízásnál a törlésre). 

A Megbízások/Rögzítés elérési úton választható ki, hogy egyszeri Fizetési megbízást (átutalást, 

átvezetést, betétlekötést, betétfelmondást, lejárati rendelkezés módosítást) vagy tartós Fizetési 

megbízást (rögzítés, módosítás, törlés kezdeményezést) kíván rögzíteni az ügyfél (a megfelelő 

tranzakció kijelölésével és a kiválasztás gombra történő rákattintással). A Súgó mindig segítséget nyújt 

a rendszer használata során, de a képernyőről is leolvasható, hogy melyik művelet, milyen tranzakciót 

takar. A kiválasztott tranzakciós képernyőt ki kell tölteni, majd a „Rendben” gombra történő 

kattintással fogadható el a felvitel. 

Ezt követően a „Megbízások beküldése” menüpontot kell kiválasztani. Ezen a képernyőn az Aláírás 

gombra kell kattintani, az aláírás dinamikus jelszóval a fent leírtaknak megfelelően történik. Ha jó a 

jelszó, a köteg státusza "Beküldhető" lesz, ezután már csak a "Beküldés" gombra kell kattintani. A 

beküldés után a tételeket már nem lehet visszavonni! 

Érdemes használatba venni a Fizetési megbízás sablonokat, ami lehetővé teszi, hogy partnerei adatait ne 

kelljen minden alkalommal megadnia. 

A szolgáltatás segítségével lehetőség van betétek lekötésére és lekötött betétek felbontására is. A betét 

részfelmondására nincs lehetőség, csak a teljes betétösszeget lehet visszavezetni a bankszámlára! 

Lekötött betét lejárati rendelkezés módosításakor a „Tőke kamat újra lekötve”, „Tőke újra lekötve, 

kamat folyószámlára”, illetve a „Tőke, kamat folyószámlára” lehetőségek közül lehet választani. 

Az Üzenetek menüpontot kiválasztva írhat üzenetet a Takarékszövetkezetnek, a kapott és olvasatlan 

üzenetek között találhatja az Önnek címzett tájékoztatásokat. 

 

Üzemidő: 

A rendszer 7*24 órában elérhető. 

A rendszeren keresztül beküldött forint fizetési megbízások benyújtási ideje tárgynapi teljesítésre: 

 A bankon kívülre irányuló átutalások esetén: minden munkanap 6
30

-14
00

 küldhetők be. 

 A bankon belülre irányuló átutalások esetén: minden munkanap 6
30

-18
30

 küldhetők be. 

 

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 
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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 

mailto:kozpont@savaria.tksz.hu


 4 

Felhívás! 
 

Felhívjuk NetB@nk rendszerünket használó ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a Takarékszövetkezet 

semmilyen formában, sem e-mailben, sem telefonon, sem más elektronikus csatornán nem kér ügyfeleitől 

személyes adatokat, nem kérik azok pontosítását, egyeztetését a bank elektronikus szolgáltatásaival 

kapcsolatban, különösen nem jelszót vagy PIN kódot!  

Az esetleges adategyeztetések kizárólagos formája  

az egységeinken személyesen történő egyeztetés. 

Amennyiben bármilyen módon, bárki, bármilyen indokkal adategyeztetésre szólítja fel, vagy arra 

kéri az Netb@nkos ügyfeleket, hogy jelentkezzenek be a takarékszövetkezet internetes szolgáltatásába egy, 

általa az e-mailban megadott elérési útvonalon, a Takarékszövetkezet hangsúlyosan kéri, hogy ne tegyék 

meg ezt és az esetről haladéktalanul értesítsék a számlavezető egységüket!  

A rendszer biztonságának megtartása végett javasoljuk, hogy jelszavaikat havonta/negyedévente 

változtassák meg, ne tartsák maguknál, illetve olyan helyen, amelyhez valaki könnyen hozzáfér. (Pénztárca, 

irattárca, irodai fiók, …) Amennyiben úgy ítélik, meg, hogy jelszavuk kitudódott (elveszett, meglesték, …), 

akkor a lehető leghamarabb cseréljék le azt.  

Az ügyfelek elektronikus azonosítóit a takarékszövetkezet munkatársai nem ismerik, nem is ismerhetik 

meg, mivel ezt az egész azonosító továbbítás megszervezése kizárja. 

Az Ön biztonsága végett javasoljuk, hogy a bejelentkezésre használt számítógép rendelkezzen aktív, 

automatikusan, naponta frissülő vírusvédelmi szoftverrel, hogy a vírusfertőzések ellen minél jobban védett 

legyen. A mai vírusok az adatforgalmat, illetve a jelszavak biztonságát is veszélyeztethetik. 

A SAVARIA Takarékszövetkezet Netb@nk rendszerének elérést biztosító weboldal címe: 

https://netbank.tksz.hu/etksz/html/hun/netboss.html?hostcode=721, amely SSL titkosítással rendelkezik, a 

Netlock Kft. által. Ezen weboldal eléréséhez semmilyen körülmény között se használjon e-mailban 

elküldött linket! 

A Weboldalon lévő  ikonra kattintva meggyőződhet annak hitelességéről, amely akkor megfelelő, 

ha a weboldal tulajdonosaként a Takarékszövetkezet informatikai szolgáltatója, a Takinfo Kft. jelenik meg, 

amely a Hpt. 13/A. § alapján kiszervezés formájában végzi a szolgáltatói tevékenységét. 

Amennyiben a Weboldalon lévő  ikonra kattint és a következő képet látja, akkor a SAVARIA 

Takarékszövetkezet Netb@nk Weboldalán van: 

 
A kiadott szerver tanúsítvány adatai: 

Tanúsítványkiadó (CA): NetLock Üzleti (Class B) Tanúsítványkiadó 

Név (x509 cn): netbank.tksz.hu 

Országkód (x509 c): HU 

Város (x509 l): Budapest 

Szervezet (x509 o): TAKINFO Kft. 

Egység (x509 ou): NetBOSS 

Ujjlenyomat (MD5): 1d:68:1c:f8:d3:cd:1e:56:ff:0c:19:2b:d7:33:b8:28 

Státusz: érvényes 

Érvényes: 
2013.08.13 14:30:25-től 

2014.08.13 14:30:25-ig 

Visszavonva: - 

 

Valamint felhívjuk figyelmüket, hogy a Netb@nk rendszerünk lehetőséget nyújt arra, a 

Lekérdezések / Számlakivonat menüpontban, hogy a számlaforgalmáról készült kivonatokat saját gépére 
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letöltse, és későbbiekben felhasználja. 

Javasoljuk, hogy az elkészült kivonatait mentse le számítógépére. Ugyanis, ha netb@nk 

szolgáltatását megszűnteti, vagy a közös számla egyéb okból kifolyólag csak egy tulajdonos nevére kerülése 

miatt új szerződést kell kötni, akkor Takarékszövetkezetünk elektronikus formában nem tudja biztosítani 

tovább a számlához tartozó korábbi kivonatokat.  

A kivonatokról az eredetivel megegyező másolati példányt tudunk biztosítani, a Takarékszövetkezet 

egységeiben, a mindenkori Hirdetményünkben meghatározott díj felszámítása mellett. 

 

SAVARIA Takarékszövetkezet 

 

 

 

 


