KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-01 jelű, „Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között
létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti
kérelem” elnevezésű nyomtatványhoz
Kérjük, olvassa el az „Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerben használt nyomtatványokhoz” című útmutatót is, amely
valamennyi nyomtatvány kitöltésénél betartandó szabályokat és tudnivalókat tartalmaz.
A G1031-01 jelű nyomtatványt az alábbi célra használhatja:
A nyomtatvány benyújtásával az ügyfél és a bankszámláját vezető pénzügyi szolgáltató,
illetve – amennyiben a megállapodás az ügyfél és a számlát vezető pénzforgalmi
szolgáltatótól különböző pénzügyi intézmény között jött létre – az ügyfél, a bankszámláját
vezető pénzügyi szolgáltató, valamint a bankszámláját vezető pénzügyi szolgáltatótól
különböző egyéb pénzügyi intézmény együttesen bejelentheti az MVH részére, hogy egyező
akarattal megszüntetik a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodásukat. A
nyomtatványt bármelyik fél benyújthatja.
A nyomtatvány beérkezését követően az MVH a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó,
ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített megállapodást, valamint a megállapodásban
megjelölt fizetési számlaszámot törli.

I. rész: Azonosító adatok
(1) Ügyfél azonosító adatai
Kitöltése kötelező.
Természetes személy ügyfél adatai:
1. Ügyfél-azonosító: az ügyfél - MVH által kiadott – 10 jegyű ügyfél-azonosítója.
2. Neve előtagja: például: dr., özv., ifj., id.
3. Családi neve: vezetéknév.
4. Utóneve(i): keresztnév, keresztnevek.
Nem természetes személy ügyfél adatai:
1. Ügyfél-azonosító: a nem természetes személy – MVH által kiadott – 10 jegyű ügyfélazonosítója.
2. Neve: egyéni cég, cég/szervezet esetén a cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, vagy
bírósági végzésben, bírósági igazolásban szereplő, egyéb szervezeteknél az alapszabály
szerinti névvel azonos nevet kell beírni.
2. Neve: az ügyfél cégjegyzékben, bírósági nyilvántartásban, egyházi jogi személyek
nyilvántartásában, törzskönyvi nyilvántartásban vagy a nyilvántartásba vételről szóló jogerős
döntésben rögzített neve.
(2) Számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató adatai
Kitöltése kötelező.
1. Ügyfél-azonosító: a pénzintézet MVH által kiadott 10 jegyű ügyfél-azonosítója.
2. Neve: a pénzintézet elnevezése.
(3) Számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató értesítési adatai
Kitöltése kötelező.
1. Értesítési neve (fiók neve): a pénzintézet telephelyének / fióktelepének neve (például:
Minta Bank Csepeli Fiók).
2. Értesítési címe: a pénzintézet belföldi telephelyének / fióktelepének címe.
- Irányítószám: belföldi telephely / fióktelep postai irányítószáma.
-

Helység: belföldi telephely / fióktelep postai irányítószámok jegyzéke szerinti
helységneve.
- Közterület neve: az utca, út, tér, köz, stb. teljes neve (pl. helyesen: Kossuth Lajos,
nem helyesen: Kossuth L.).
- Közterület jellege: utca, út, tér, köz, stb. rövidítés nélkül (azaz nem használható az
„u.” rövidítés az „utca” helyett).
- Hsz, emelet, ajtó: belföldi telephely / fióktelep házszáma, emeletszáma, illetve
ajtószáma.
- Postafiók: belföldi telephely/ fióktelep postafiók száma. Amennyiben rendelkezik
postafiókkal, annak számát is jelentse be.
- Hrsz: belföldi telephely/ fióktelep helyrajzi száma. Ha a belföldi telephelyének/
fióktelepének címe csak helyrajzi számmal határozható meg, akkor nem kell kitölteni a
közterület neve, közterület jellege, hsz, emelet és ajtó rovatokat.
(4) Pénzügyi intézmény adatai
Az adatblokkot csak akkor kell kitölteni, ha az ügyfél a finanszírozási kapcsolatra vonatkozó
szerződést nem a számlavezető pénzügyi intézménnyel kötötte.
1. Ügyfél-azonosító: a pénzügyi intézmény - MVH által kiadott - 10 jegyű ügyfélazonosítója.
2. Neve: a pénzügyi intézmény neve.
(5) Pénzügyi intézmény értesítési adatai
Az adatblokkot csak akkor kell kitölteni, ha az ügyfél a finanszírozási kapcsolatra vonatkozó
szerződést nem a számlavezető pénzügyi intézménnyel köti.
1. Értesítési név (fiók neve): a pénzintézet telephelyének / fióktelepének neve (például:
Minta Bank Csepeli Fiók).
2. Értesítési cím: a pénzintézet belföldi telephelyének / fióktelepének címe.
- Irányítószám: belföldi telephely / fióktelep postai irányítószáma.
- Helység: belföldi telephely / fióktelep postai irányítószámok jegyzéke szerinti
helységneve.
- Közterület neve: az utca, út, tér, köz, stb. teljes neve (pl. helyesen: Kossuth Lajos,
nem helyesen: Kossuth L.).
- Közterület jellege: utca, út, tér, köz, stb. rövidítés nélkül (azaz nem használható az
„u.” rövidítés az „utca” helyett).
- Hsz, emelet, ajtó: belföldi telephely / fióktelep házszáma, emeletszáma, illetve
ajtószáma.
- Postafiók: belföldi telephely / fióktelep postafiók száma. Amennyiben rendelkezik
postafiókkal, annak számát is jelentse be.
- Hrsz: belföldi telephely / fióktelep helyrajzi száma. Ha a belföldi telephelyének/
fióktelepének címe csak helyrajzi számmal határozható meg, akkor nem kell kitölteni a
közterület neve, közterület jellege, hsz, emelet és ajtó rovatokat.
-

II. rész: A megállapodás megszüntetése
(6) Ügyfélnek az ügyfél-nyilvántartási rendszerben a számlát vezető pénzforgalmi
szolgáltatóval vagy pénzügyi intézménnyel kötött megállapodás alapján törlendő
fizetési számlaszám
Kitöltése kötelező.
Fizetési számlaszám: az a bankszámlaszám, amelynek rögzítésére vonatkozó
megállapodást Ön és a pénzintézet(ek) együttesen meg kívánják szüntetni. A
bankszámlaszám háromszor nyolc karakterből áll. Amennyiben a megállapodás

megszüntetésének következtében fizetési számlaszáma módosul vagy megszűnik, a
számlaszám megszűnését, illetve módosulását változás-bejelentés keretében a természetes
személy ügyfél a G1010-01 jelű nyomtatványon, a nem természetes személy ügyfél pedig
a G1020-01 jelű nyomtatványon köteles bejelenteni.
(7) A megállapodás időbeli hatálya
Kitöltése kötelező.
1. Hatály vége: az a felek által közösen megállapított időpont, amelyben a megállapodás a
felek között megszűnik, azaz amely időponttól a megállapodás a feleket jogok gyakorlására
már nem jogosítja, valamint kötelezettségek teljesítésére már nem kötelezi.
(8)
Nyilatkozat, valamint (9) Kitöltési dátum és aláírás
Kitöltése kötelező.
A nyomtatványon szereplő nyilatkozatban foglaltakkal való egyetértés esetén a Helység,
Dátum, Ügyfél/kérelmező neve nyomtatott betűvel rovatokat ki kell tölteni, valamint a
kérelmet feltétlenül alá kell írni.
A G1031-01 jelű nyomtatványt – amennyiben a megállapodás az ügyfél és a számlát vezető
pénzforgalmi szolgáltató között jön létre – az ügyfélnek és a számlát vezető pénzforgalmi
szolgáltató cégjegyzésre jogosult képviselőjének együttesen, illetve – amennyiben a
megállapodás az ügyfél és a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltatótól különböző pénzügyi
intézmény között jön létre – az ügyfélnek, a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató,
valamint a pénzügyi intézmény cégjegyzésre jogosult képviselőjének együttesen kell
aláírni.

