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HIRDETMÉNY
Forintbankjegyek és forintérmék címletváltásának díjtételei
Hatályos: 2013. március hó 04. napjától visszavonásig
Forint bankjegy

Forint érme

Hiányos forintbankjegyek
elfogadása

50db vagy annál kevesebb
bankjegy esetén
50db felett
50db vagy annál kevesebb
érme esetén
50db felett
ha a benyújtott bankjegy nagyobb,
mint az eredeti 51%-a
ha a benyújtott bankjegy kisebb,
mint az eredeti 51%-a

díjmentes
Ügyfélnek kifizetésre kerülő
forintbankjegy névértékének 5%-a
díjmentes
Ügyfélnek kifizetésre kerülő
forintérme névértékének 10%-a
díjmentes
nem fogad el

Hiányos bankjegy: ilyennek minősül a lyukas és a csonka bankjegy (magyarázat: 11/2011.(IX.6.) MNB rendelet
1.sz. melléklet 4.5 és 4.6 pontjaiban meghatározott fogalom).

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ
Figyelemmel a forintbankjegyek és – érmék címletváltásával kapcsolatban készült Magyar Nemzeti
Bank által kibocsátott Módszertani Útmutatóra, valamint a bankjegyek feldolgozásáról,
forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló
11/2011.(IX.6.) MNB rendeletre és az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás
elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 12/2011.(IX.6.) MNB rendelet előírásaira az
alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket.
Takarékszövetkezetünk összes kirendeltségén végez címletváltási tevékenységet azon Ügyfelek
számára, akik az alább felsorolt feltételeknek eleget tesznek.
Címletváltást kizárólag az az ügyfél vehet igénybe, aki Takarékszövetkezetünknél fizetési
számlával vagy betéttel rendelkezik.
Mit is jelent a „címletváltás” kifejezés fogalma?
Címletváltás alatt a forgalomképes és a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen
forintbankjegyek és forintérmék más címletű forintbankjegyre vagy forintérmére történő átváltását
értjük.
Címletváltás fogalmába beletartozik a nehezen felismerhető és sérült (hiányos, szakadt, ragasztott,
szennyezett,…) forintbankjegyek és forintérmék váltása is az alábbi feltételek együttes fennállása
esetén:
- az eljáró pénztáros számára a benyújtott bankjegyérme címlete, valódisága és
névértéke a helyszínen egyértelműen megállapítható legyen , és
- a benyújtott sérült forintbankjegy nagyobb legyen, mint az eredeti bankjegy 51%a.
- több darabból álló hiányos bankjegyek esetén – abban az esetben is, ha az egyes
darabokat összeragasztották – az átváltás feltétele az is, hogy az egyes
daraboknak azonos bankjegyhez kell tartozniuk.
A nem egyértelműen valódi forintbankjegy/forintérme tekintetében
Takarékszövetkezetünk
valódiságvizsgálatot végez, és az általa hamisgyanúsnak minősített forintbankjegyet/forintérmét az
átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel együtt a felleléstől számított 20 munkanapon belül átadja vagy
megküldi az MNB részére.

Takarékszövetkezetünk jogszabályi rendelkezés alapján a forgalomképes, valamint a törvényes
fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintbankjegyekből 1 alkalommal összesen legfeljebb 50
darabot köteles más címletű forgalomképes forintbankjegyre, illetve – legfeljebb 100 darabig –
forgalomképes forintérmére átváltani; valamint a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek
minősülő forgalomképtelen forintérmékből 1 alkalommal összesen legfeljebb 50 darabot köteles más
címletű forgalomképes forintérmére, illetve forintbankjegyre átváltani.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a forintbankjegyek és forintérmék címletváltásáról szóló
mindenkor hatályos Hirdetmény foglalja össze a címletváltási tevékenységért esetlegesen felszámolt
díjtételeket. A mindenkor hatályos Hirdetmény megtalálható valamennyi Kirendeltségünk faliújságán,
valamint a Honlapunkon.
Jelen hirdetményt Takarékszövetkezetünk Igazgatósága a 13/2013. számú igazgatósági határozattal
fogadta el, amely visszavonásig érvényes.
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