HIRDETMÉNY
a bankjegyek és érmék forgalmazásának díjtételeiről és fizetési számlával nem
rendelkezők forint átutalásának jutalékáról, pénztári tranzakciókra vonatkozóan
A hirdetmény változására a forint bankjegy címletváltási díjának módosítása miatt került sor.
Meghirdetve: 2019. július 12.
Hatályos: 2019. július 15-től

A Hungária Takarék a készpénzt érintő műveleteket a mindenkor hatályos Tájékoztatóban (a
Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és
teljesítésének rendjéről) foglaltaknak megfelelően, az abban rögzített, pénztárral rendelkező
egységeiben, a pénztári órák alatt, a hatályos vonatkozó jogszabályok (19/2019. (V. 13.) MNB
rendelet és 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet, annak hatályos módosításai, illetve a Magyar Nemzeti
Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény) alapján végzi.
Valuta címletváltás csak a kijelölt, valuta váltást is végző fiókokban lehetséges (fenti Tájékoztató
alapján).
A készpénz befizetést, kifizetést, címletváltást és átváltást a pénztári órák alatt, az aktuális forint és
valuta készpénzkészlet erejéig fogad és teljesít a Takarék. A pénztárakban kifüggesztett összeghatár
feletti készpénzfelvételi igény, címletváltás, átváltás esetén annak összegét az esedékességet
megelőző munkanapon 13 óráig (pénteken 12 óráig) be kell jelenteni az érintett fiókban. A
címletváltásnak és a forgalomból bevont fizetőeszközök átváltásának nem feltétele, hogy az ügyfél
fizetési vagy pénzforgalmi számlával rendelkezzen a Takaréknál.
Átutalási megbízás teljesítése pénztári befizetéssel (a Hungária Takaréknál fizetési
számlával nem rendelkezők részére)
500 HUF + (0,3%, max. 6000 HUF)1
Fogalmak (címletváltás, átváltás):
A Hungária Takarék készpénzforgalmazása:
a) a bankjegyek forgalmazása körében végzett alábbi műveletek:
aa) a pénztárában lebonyolított bankjegy ki- és befizetés (fizetési és pénzforgalmi számlát érintően: díja a
vonatkozó számla hirdetményében),
ab) a forgalomképes és a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegyek címletváltása,
ac) a forgalomból bevont, valamint a nehezen felismerhető és sérült forintbankjegy átváltása;
b) az érmék forgalmazása körében végzett alábbi műveletek:
ba) a pénztárában lebonyolított érme ki- és befizetés (fizetési és pénzforgalmi számlát érintően: díja a
vonatkozó számla hirdetményében),
bb) a forgalomképes és a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintérmék címletváltása,
bf) a forgalomból bevont, valamint a nehezen felismerhető és sérült forintérme átváltás.
Forintbankjegy átváltása: a forgalomból bevont forintbankjegynek a hitelintézet és a Posta Elszámoló Központot
működtető intézmény (a továbbiakban: posta) által az új MNB tv. 23. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül
végrehajtott, valamint a nehezen felismerhető és sérült forintbankjegynek azonos címletű, forgalomképes
forintbankjegyre történő cseréje. Nem minősül forintbankjegy átváltásának a forgalomból bevont, a nehezen
felismerhető és a sérült forintbankjegy fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára
történő befizetést is;
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A 0,3 % max. 6000 Ft, az átutalás 20.000 Ft –ot meghaladó részére kerül felszámításra.
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Maximum 50 bankjegyet és 100 érmét vált át a Takarék más címletű bankjegyre vagy érmére (kivéve valuta érme esetén:
valuta érmét a Takarék nem forgalmaz).
3 Valuta címletváltás csak a bankjegyekre vonatkozik, valuta érmét a Takarék nem tart.
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Forintbankjegyek címletváltása: a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő
forgalomképtelen forintbankjegyeknek – azok névértékével egyező összegben – más címletű,
forgalomképes forintbankjegyekre, illetve forintérmékre történő cseréje;
Forintérme átváltása: az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott művelet;
Forintérmék címletváltása: az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott művelet.
Valutabankjegyek címletváltása: a forgalomképes valutabankjegyeknek – azok névértékével egyező összegben
– más címletű, forgalomképes, nem sérült valutabankjegyekre történő cseréje.

Megnevezés
Forint címletváltási/átváltási díj – átadott
bankjegy/érme esetén a takaréknál fizetési
számlával vagy egyéb termékkel,
szolgáltatással rendelkező ügyfelek esetén
(kivéve forgalomból bevont forint
fizetőeszközök átváltása)2
Forint címletváltási/átváltási díj – átadott
bankjegy/érme esetén a takaréknál fizetési
számlával vagy egyéb termékkel,
szolgáltatással nem rendelkező ügyfelek
esetén (kivéve forgalomból bevont forint
fizetőeszközök átváltása)2
Forgalomból bevont forint fizetőeszközök
átváltás díja
Valuta címletváltás díja2,3

Mérték
A kifizetésre kerülő bankjegy névérték
2,00%-a
A kifizetésre kerülő érme névérték
5,00 %-a
A kifizetésre kerülő bankjegy névérték
3,00 %-a
A kifizetésre kerülő érme névérték
10,00 %-a
Díjmentes
1%

Forgalomból bevont fizetőeszközök átváltása
A Hungária Takarék a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő
forintbankjegyeket a bevonás napjától számított 3 évig azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre, a
forgalomból bevont forintérméket a bevonás napjától számított 1 évig azonos címletű, forgalomképes
forintérmére korlátozások és feltételek nélkül, díjmentesen átváltja.
Forgalomból bevont valuta fizetőeszközt a Takarék nem vált át.
Hamisgyanús fizetőeszközök bevonása
Hamisgyanús bankjegyek, érmék (forint és valuta) esetében a Takarék azokat átvételi elismervény ellenében,
ellenérték elszámolása nélkül bevonja és további szakértői vizsgálat céljából az MNB részére továbbítja.
Nehezen felismerhető vagy sérült forintbankjegy(ek) és/vagy érmék átváltása/átvétele
Kivonat az MNB tájékoztatójából a ’nehezen felismerhető vagy sérült forintbankjegyekről és érmékről’:
Bankjegyek:
Hiányos forintbankjegy: az a lyukas bankjegy, amelynek felületén legalább egy látható (10 mm 2-nél nagyobb
területű) lyuk található, valamint az a csonka bankjegy, amely esetében a hiányzó rész meghaladja a 3 mm-t.
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(A hiányos, valamint a forgalomképtelen forintbankjegy további részletes meghatározását a
bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos
technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.) MNB rendelet tartalmazza.)
Sérült bankjegy: olyan bankjegy, amelynek állapota fizikai (mechanikai) vagy vegyi hatásra, illetve bármilyen
egyéb más módon megváltozott, pl. a kémiailag (vegyszerrel), biológiailag, vagy a pénzlopás megelőzésére
használt biztonsági eszközök működésbe hozatala miatt szennyezett, lyukasztott, kimosott bankjegy.
Nehezen felismerhető érme: az a forintérme, amely megkopott, jelentősen elszíneződött, illetve a külső
felületének állapota nem teszi lehetővé a névérték vagy az érmekép felismerését (pl. korrodált forintérme).
Sérült érme: az a forintérme, amely eredeti alakját elveszítette.
Hiányos sérült forintbankjegy abban az esetben váltható át, ha a bankjegynek több mint 50 %-át benyújtják.
Azokat a hiányos sérült bankjegyeket, amelyeknek felülete nem haladja meg az 50%-ot, az MNB - a 2012. január
1-jén hatályba lépett jegybanktörvény alapján - térítés nélkül bevonja a forgalomból. Az ily módon bevont
bankjegyet az MNB 30 naptári napig őrzi, majd megsemmisíti.

•

•
•
•

A 30 naptári napos őrzési idő alatt az Ügyfél jogosult átváltásra benyújtani az adott bankjegyhez tartozó, később
fellelt hiányzó rész(eke)t, csatolva a már benyújtott bankjegyrészre vonatkozóan az MNB-től kapott elismervényt.
Amennyiben az MNB által őrzött és az utóbb benyújtott bankjegyrész(ek) bizonyíthatóan azonos bankjegyhez
tartoznak, és együtt a bankjegy 50%-ánál nagyobb felületét teszik ki, az MNB a hiányos bankjegyet névértéken
törvényes fizetőeszközre váltja át.
A hitelintézetek és a posta pénztárosai akkor váltják át azonnal a nehezen felismerhető vagy sérült
forintbankjegyeket, ha ott a helyszínen egyértelműen meg tudják állapítani az átváltani kívánt bankjegy címletét,
valódiságát és mennyiségét. Hiányos (lyukas, csonka) bankjegy esetén az átváltás további feltétele hogy az
ügyfél a bankjegynek a felénél nagyobb részét benyújtsa. A több darabból álló hiányos bankjegyek esetében –
abban az esetben is, ha az egyes darabokat összeragasztották – az átváltás feltétele az is, hogy az egyes
daraboknak azonos bankjegyhez kell tartozniuk.
Ha a nehezen felismerhető vagy sérült forintbankjegy átválthatóságát a pénztáros nem tudja megállapítani
egyértelműen, akkor átvételi elismervény, jegyzőkönyv, esetleg az átvételt igazoló más dokumentum kiállításával
– az MNB által elvégzendő szakértői vizsgálatra továbbítás céljából – veszi át a kérdéses bankjegyet az ügyféltől.
Az MNB-ben egy szakértői bizottság megvizsgálja a beküldött bankjegyet, melynek az alábbiakban felsorolt
eredményei a következő intézkedéseket vonják maguk után:
Ha a szakértői bizottság azt állapítja meg, hogy a nehezen felismerhető vagy sérült forintbankjegy átváltható,
akkor az MNB az ellenértéket a beküldő hitelintézetnek, illetve a postának átutalja, ahonnan majd az ügyfél
megkapja az ellenértéket.
Ha a szakértői bizottság azt állapítja meg, hogy a kérdéses bankjegy nem váltható át, akkor az MNB értesíti a
bankjegyet beküldő hitelintézetet, illetve a postát, ahonnan majd az ügyfél megkapja az értesítést.
Amennyiben az adott bankjeggyel kapcsolatban bűncselekmény gyanúja merül fel, az MNB jogosult – az adott
bankjeggyel összefüggésben indított büntetőeljárás lezárásig – visszatartani az ellenértéket, és a büntetőeljárás
eredményétől függően, az eljáró hatóság rendelkezésétől függően téríteni, vagy nem téríteni az ellenértéket.
Érmék:
A nehezen felismerhető, vagy sérült érmék kezelésére vonatkozó előírásokat a ’ 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet
az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
feladatokról’ szabályozza.
Nehezen felismerhető érme: az a forintérme, amely megkopott, jelentősen elszíneződött, illetve a külső
felületének állapota nem teszi lehetővé a névérték vagy az érmekép felismerését (pl. korrodált forintérme).
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Sérült érme: az a forintérme, amely eredeti alakját elveszítette.
A hitelintézetek és a posta pénztárosai akkor váltják át azonnal a nehezen felismerhető vagy sérült
érméket , ha ott a helyszínen egyértelműen meg tudják állapítani az átváltani kívánt érmék címletét,
valódiságát és mennyiségét.
Ha a nehezen felismerhető vagy sérült érmék átválthatóságát a pénztáros nem tudja megállapítani egyértelműen,
akkor átvételi elismervény, jegyzőkönyv, esetleg az átvételt igazoló más dokumentum kiállításával – az MNB által
elvégzendő szakértői vizsgálatra továbbítás céljából – veszi át a kérdéses érmét az ügyféltől.

•
•

Az MNB-ben egy szakértői bizottság megvizsgálja a beküldött érmét, melynek az alábbiakban felsorolt
eredményei a következő intézkedéseket vonják maguk után:
Ha a szakértői bizottság azt állapítja meg, hogy a nehezen felismerhető vagy sérült érme átváltható, akkor az
MNB az ellenértéket a beküldő hitelintézetnek, illetve a postának átutalja, ahonnan majd az ügyfél megkapja az
ellenértéket.
Ha a szakértői bizottság azt állapítja meg, hogy a kérdéses érme nem váltható át, akkor az MNB értesíti az érmét
beküldő hitelintézetet, illetve postát, ahonnan majd az ügyfél megkapja az értesítést.
A Takarékszövetkezet pénztáraiban visszautasítja a sérült (megrongálódott, hiányos, csonkolt), de forgalom
képes valuta bankjegy elfogadását.
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