MELLÉKLETEK

APPENDICES

1. számú melléklet
Fizetési megbízás benyújtása elektronikus csatornán keresztül
Fizetés iránya

Tranzakció

Pénznemek közötti
átváltás (konverzió)

Befogadás

Árfolyammegállapítás

Értéknap

Saját számlák
között

Azonnali átvezetés

Terhelés konverzió nélkül

december 29.

nincs

december 29.

Terhelés konverzióval

december 29.

december 29.

december 29.

Terhelés konverzió nélkül

december 29.

nincs

december 29.

Terhelés konverzióval

december 29.

december 29.

december 29.

Nem EGT-n belüli
átutalás

Terhelés konverzió nélkül

december 29.

nincs

december 29.

Terhelés konverzióval

december 27.

december 27.

december 29.

EGT-n belüli EUR/HUF
átutalás

Terhelés konverzió nélkül

december 28.

nincs

december 29.

Terhelés konverzióval

december 28.

december 28.

december 29.

EGT-n belüli nem
EUR/HUF átutalás

Terhelés konverzió nélkül

december 27.

nincs

december 29.

Terhelés konverzióval

december 27.

december 27.

december 29.

Nem EGT-n belüli
átutalás

Terhelés konverzió nélkül

december 27.

nincs

december 29.

Terhelés konverzióval

december 27.

december 27.

december 29.

SEPA átutalás

Terhelés konverzió nélkül

december 28.

nincs

december 29.

Terhelés konverzióval

december 28.

december 28.

december 29.

EUR számláról
indított belföldi HUF
átutalás GIRO-n
keresztül

Terhelés konverzióval

december 29.

december 29.

december 29.

Nem EUR számláról
indított belföldi HUF
átutalás GIRO-n
keresztül

Terhelés
konverzióval

december 27.

december 29.

EUR számláról
indított belföldi HUF
átutalás VIBER-en
keresztül

Terhelés konverzióval

december 29.

december 29.

Nem EUR számláról
indított belföldi HUF
átutalás VIBER-en
keresztül

Terhelés
konverzióval

december 27.

december 29.

Nemzetközi HUF
átutalás

Terhelés konverzió nélkül

december 29.

nincs

december 29.

Terhelés konverzióval

december 27.

december 27.

december 29.

MKB Banknál
vezetett számla
javára

Nem az MKB
Banknál
vezetett számla
javára

EGT-n belüli átutalás

december 27.

december 29.

december 27.
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Fizetési megbízás benyújtása papír alapon (nyomtatványon)
Fizetés iránya

Tranzakció

Pénznemek közötti
átváltás (konverzió)

Befogadás

Árfolyammegállapítás

Értéknap

MKB Banknál
vezetett számla
javára

EGT-n belüli átutalás

Terhelés konverzió nélkül

december 29.

nincs

december 29.

Terhelés konverzióval

december 28.

december 29.

december 29.

Nem EGT-n belüli
átutalás

Terhelés konverzió nélkül

december 29.

nincs

december 29.

Terhelés konverzióval

december 22.

december 27.

december 29.

EGT-n belüli EUR/HUF
átutalás

Terhelés konverzió nélkül

december 28.

nincs

december 29.

Terhelés konverzióval

december 27.

december 28.

december 29.

EGT-n belüli nem
EUR/HUF átutalás

Terhelés konverzió nélkül

december 27.

nincs

december 29.

Terhelés konverzióval

december 22.

december 27.

december 29.

Nem EGT-n belüli
átutalás

Terhelés konverzió nélkül

december 27.

nincs

december 29.

Terhelés konverzióval

december 22.

december 27.

december 29.

SEPA átutalás

Terhelés konverzió nélkül

december 28.

nincs

december 29.

Terhelés konverzióval

december 27.

december 28.

december 29.

EUR számláról
indított belföldi HUF
átutalás GIRO-n
keresztül

Terhelés konverzióval

december 28.

december 29.

december 29.

Nem EUR számláról
indított belföldi HUF
átutalás GIRO-n
keresztül

Terhelés
konverzióval

december 27.

december 29.

EUR számláról
indított belföldi HUF
átutalás VIBER-en
keresztül

Terhelés konverzióval

december 29.

december 29.

Nem EUR számláról
indított belföldi HUF
átutalás VIBER-en
keresztül

Terhelés
konverzióval

december 27.

december 29.

Nemzetközi HUF
átutalás

Terhelés konverzió nélkül

december 29.

nincs

december 29.

Terhelés konverzióval

december 22.

december 27.

december 29.

konverzió nélkül

december 27.

nincs

december 29.

konverzióval

december 27.

december 27.

december 29.

Nem az MKB
Banknál
vezetett számla
javára

Okmányos import fizetések

december 22.

december 28.

december 22.
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Payment orders via electronic channels
Direction of the
transfer

Account transfer
between the
customer's own
accounts

Direction of the
transfer

Direction of the transfer

Direction of the
transfer

Direction of the
transfer

29 December

n/a

29 December

29 December

29 December

29 December

29 December

n/a

29 December

29 December

29 December

29 December

29 December

n/a

29 December

27 December

27 December

29 December

28 December

n/a

29 December

28 December

28 December

29 December

27 December

n/a

29 December

27 December

27 December

29 December

27 December

n/a

29 December

27 December

27 December

29 December

28 December

n/a

29 December

28 December

28 December

29 December

29 December

29 December

29 December

27 December

29 December

29 December

29 December

27 December

29 December

29 December

n/a

29 December

27 December

27 December

29 December

Without conversion
Prompt transfer

With conversion
Without conversion
EEA transfer
With conversion

Account transfer
between MKB
accounts

Without conversion
Non-EEA transfer
With conversion
Without conversion
EEA transfer EUR/HUF
With conversion

EEA transfer nonEUR/HUF

Without conversion
With conversion
Without conversion

Non-EEA transfer
With conversion
Without conversion
SEPA transfer
With conversion

Outgoing
transfer

Direction of the
transfer

Domestic HUF transfer
from EUR account via
GIRO system

With conversion

Domestic HUF transfer
not from EUR account
via GIRO system

With
conversion

27 December

29 December
Domestic HUF transfer
from EUR account via
VIBER system

With conversion

Domestic HUF transfer
not from EUR account
via VIBER system

With
conversion

27 December

International HUF
transfer

Without conversion
With conversion
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Paper based payment orders
Direction of the
transfer

Direction of the
transfer

Direction of the transfer

Direction of the
transfer

Without conversion
EEA transfer
With conversion

Account transfer
between MKB
accounts

Without conversion
Non-EEA transfer
With conversion
Without conversion
EEA transfer EUR/HUF
With conversion

EEA transfer nonEUR/HUF

Without conversion
With conversion
Without conversion

Non-EEA transfer
With conversion
Without conversion
SEPA transfer
With conversion

Outgoing
transfer

Domestic HUF transfer
from EUR account via
GIRO system

With conversion

Domestic HUF transfer
not from EUR account
via GIRO system

With
conversion

Domestic HUF transfer
from EUR account via
VIBER system

With conversion

Domestic HUF transfer
not from EUR account
via VIBER system

With
conversion

International HUF
transfer

n/a

29 December

28 December

29 December

29 December

29 December

n/a

29 December

22 December

27 December

29 December

28 December

n/a

29 December

27 December

28 December

29 December

27 December

n/a

29 December

22 December

27 December

29 December

27 December

n/a

29 December

22 December

27 December

29 December

28 December

n/a

29 December

27 December

28 December

29 December

28 December

29 December

29 December

27 December

29 December

29 December

29 December

27 December

29 December

29 December

n/a

29 December

22 December

27 December

29 December

27 December

n/a

29 December

27 December

27 December

29 December

28 December

22 December

With conversion
Without conversion

Documentary import payments
With conversion
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Direction of the
transfer

29 December

22 December

Without conversion

Direction of the
transfer

2. számú melléklet
Üzletkötési órák, megbízások befogadása
1.

Befektetési szolgáltatások körébe tartozó tőzsdén vagy más szabályozott piacon kívüli kamat- és árfolyam termékek üzletkötési órái

1.1.

8.00 – 16.30 h
Befektetési szolgáltatások körébe tartozó tőzsdén vagy más szabályozott piacon kívüli kamat- és
árfolyam termékek.
MKB Online Trader Internet alapú szolgáltatás igénybe vételével egyedi árfolyamos konverziós deviza
08.00 – 16.30 h
vételi vagy eladási megbízás adása az Ügyfél Banknál vezetett eltérő devizanemű saját bankszámlái
közötti átvezetésre.
Befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapír termékekre és műveletekre szóló megbízások befogadása

1.2.

2.
2.1

Befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapír termékekre és műveletekre szóló megbízások az
MKB Bank Zrt. fiókhálózatában.
A fiókhálózatban BÉT-re és BÉTa piacra vonatkozóan csak limit áras ajánlat nyújtható be, amelynek
időbeli érvényessége lehet: az adott kereskedési nap végéig érvényes napi ajánlat, adott dátumig de
legfeljebb 360 naptári napig érvényes ajánlat, visszavonásig de legfeljebb 360 naptári napig érvényes
ajánlat.

2.2

2.3
2.4

2.5

Befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapír termékekre és műveletekre szóló megbízásokat az
MKB Bank Zrt. Pénz- és Tőkepiaci területének Treasury Értékesítési és Befektetési Szolgáltatások
szakterülete az alábbi időszakokban fogadja be teljesítésre:

08.00 – 12.00 h

8.00 – 16.30 h

T naptól eltérő elszámolású MKB befektetési alapok jegyeinek adásvételére vonatkozó megbízások az MKB Bank Zrt. fiókhálózatában
12.00 h-ig, TeleBankáron keresztül 17.00 h-ig
T naptól eltérő elszámolású MKB befektetési alapok jegyeinek adásvételére vonatkozóan a Bank
17.45 h-ig
elektronikus csatornáin keresztül adott adás-vételi megbízások:
Jegyzési nyilatkozat tétele MKB Bank Zrt. által kibocsátandó kötvényekre, MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
kezelésében levő befektetési alapok befektetési jegyeire, Egyéves Magyar Állampapírra és Féléves
Magyar Állampapírra a fiókhálózatban.

12.00 h-ig

Jegyzési nyilatkozat tétele MKB Bank Zrt. által kibocsátandó kötvényekre, MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.
kezelésében levő befektetési alapok befektetési jegyeire, Egyéves Magyar Állampapírra és Féléves
Magyar Állampapírra NetBankáron:

17.15 h-ig

2.7

Kétéves Magyar Állampapír, Prémium Magyar Állampapír és Bónusz Magyar Állampapír vételére
vonatkozó nyilatkozattétel (elsődleges forgalmazás/adagolt kibocsátás keretében):

17.00 h

2.8

Az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású strukturált kötvények eladására adható adásvételi megbízás
fiókhálózatban.

12.00 h-ig

2.9.

BÉT-re és a BÉTa piacra bevezetett NetBankáron keresztül elérhető értékpapírokra vonatkozó
megbízások befogadása aznapi teljesítésre:

17.00 h

3.

Befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapír termékekre és műveletekre szóló megbízások befogadása tárgynapi
teljesítésre
12.00 h-ig
Értékpapír transzfer megbízás (amennyiben a küldés/fogadás helyének megbízás befogadási feltételei
lehetővé teszik a tárgynapi teljesítést):

2.6

3.1
3.2
3.2.1

Zárolási megbízás:
MKB Bank Zrt.-én belüli zárolás:

12.00 h-ig

3.2.2

12.00 h-ig
MKB Bank Zrt.-én kívüli, egyoldalú zárolás az ügyfél kérésére:

3.3
3.3.1

Befektetési eszközök adás-vételére szóló megbízások:
A III. részben feltüntetett befektetési eszközök adásvételére vonatkozóan fiókhálózatban adott
megbízások:
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12.00 h-ig

Üzletkötési órák, megbízások befogadása
3.3.2

BayernInvest Luxemburgi Alapok befektetési jegyeinek visszaváltására vonatkozó megbízások:
12.00 h-ig

3.3.3

Equilor Primus Alapok Alapja befektetési jegyeinek adásvételére vonatkozó megbízások:
15:00 h-ig

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

OTP Alapkezelő Zrt. kezelésében levő alapok befektetési jegyeinek adásvételére vonatkozó
megbízások:

14:30 h-ig

Hold Alapkezelő Zrt. kezelésében levő alapok befektetési jegyeinek adásvételére vonatkozó
megbízások:

14:30 h-ig

Egyéb T napos teljesítésű befektetési eszköz adásvételére vonatkozóan a Bank elektronikus
csatornáin keresztül adott megbízások:

16.30 h-ig

T napos elszámolású befektetési alapok jegyeinek adásvételére vonatkozóan az MKB Bank Zrt. Pénz- és Tőkepiaci területének
Treasury Értékesítési és Befektetési Szolgáltatások szakterülete részére 16.30 h-ig, a fiókhálózat részére 12.00 h-ig, valamint a
TeleBankáron keresztül adott megbízások 17.00 h-ig
T napos elszámolású befektetési alapok jegyeinek adásvételére vonatkozóan a Bank elektronikus
csatornáin keresztül adott megbízások:
16.45 h-ig
MKB Bank Zrt. Saját kibocsátású kötvényeinek és magyar állampapírok adásvételére vonatkozó
megbízások

16.30 h

Kérjük, hogy a T naptól eltérő elszámolású MKB befektetési alapok jegyeinek adásvételére vonatkozó megbízásaik benyújtásakor szíveskedjenek
figyelembe venni az év vége körüli munkaszüneti napokat. Az MKB Alapkezelő zRt. által kezelt befektetési alapok jegyeinek adásvételére
vonatkozó megbízások 2017. évi teljesítésre történő benyújtásának határideje:


T+2 napos elszámolású befektetési jegyek esetén: 2017. december 27.



T+3 napos elszámolású befektetési jegyek esetén: 2017. december 22.



T+4 napos elszámolású befektetési jegyek esetén: 2017. december 21.



T+5 napos elszámolású befektetési jegyek esetén: 2017. december 20.

a fentiekben hivatkozott kondíciós listában meghatározott befogadási határidő szerint.
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a 2012-ben nyitott MKB TREZOR Tartós Befektetési számlákon


nyilvántartott eszközök lekötési nyilvántartásban tartásáról (2017-es TBSZ-re történő áthelyezéséről) legkésőbb 2017. december 29-én
10 óra 30 percig nyilatkozhatnak.



a fenti meghosszabbítástól függetlenül, 2017. december 29-én csak T napos elszámolású tranzakciók bonyolíthatók, 10 óra 30 percig!

Az MKB TREZOR Tartós Befektetési számlákkal kapcsolatos információkért kérjük, forduljon bizalommal személyes ügyintézőjéhez vagy vegye fel a
kapcsolatot az MKB telefonos ügyfélszolgálatával (06-40-333-666), illetve látogasson el az MKB hivatalos honlapjára (www.mkb.hu).
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Mifid2 átállás miatt a Budapesti Értéktőzsde 2017. utolsó munkanapján, azaz 2017. december 29-én piaczárás
után minden nem teljesült, Xetra rendszerben (BÉT azonnali piac) rögzített megbízást, 2018. január 2-án piaczárás után pedig minden nem
teljesült, MMTS 2 rendszerben (BÉT származékos piac) rögzített megbízást törölni fog, így a Banknak sem áll módjában ezen megbízásokat
teljesíteni. (Az év végi megbízás befogadási rendről a Bank honlapján nyújtunk tájékoztatást).
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Business hours, acceptance of orders
1.
1.1.
1.2.

2.

2.1

Business hours for contracting for interest and rate products in the scope of investment services outside the stock exchange or
other regulated markets
8.00 – 16.30 hours
Interest and rate products in the scope of investment services outside the stock exchange or other
regulated markets.
Submitting single FX buy or sale orders with conversion and individual rates by using the MKB Online
08.00 – 16.30 hours
Trader Internet based service for transfer between the Customer’s own bank accounts kept with the
Bank in different currency.
Accepting orders for securities products and transactions in the scope of investment services Submitting orders for securities
products and transactions in the scope of investment services in the branch network of MKB Bank Zrt.
Submitting orders for securities products and transactions in the scope of investment services in the
branch network of MKB Bank Zrt.
In the branch network only limit-price offer may be submitted for BÉT (Budapest Stock Exchange – BSE)
and the BÉTa market, for the following validity periods: daily offer valid until the end of the given trading
day, offers valid until a specific date, but for a maximum of 360 calendar days, offers valid until
withdrawal, but for a maximum of 360 calendar days.

2.2

2.3
2.4

2.5

Orders for securities products and transactions in the scope of investment services will be accepted for
fulfilment by the Treasury Sales and Investment Services area of MKB Bank Zrt.’s Money and Capital
Market unit in the following periods:

08.00 – 12.00 hours

8.00 – 16.30 hours

Submitting orders for the sale-purchase of the notes of MKB investment funds with settlement other than T day in the branch
network of MKB Bank Zrt. until 12,00 hours, via TeleBankár until 17.00 hours.
Submitting orders for the sale-purchase of the notes of MKB investment funds with settlement other
Until 17.45 hours
than T day through the Bank’s electronic channels:
Making quotation declarations for the bonds to be issued by MKB Bank Zrt., for the investment bonds of
the investment funds in the management of MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. (MKB-Pannónia Fund
Manager Ltd.), for One-Year Hungarian Government Bonds and Half-year Hungarian Government Bonds
in the branch network:

Until 12.00 hours

Making quotation declarations for the bonds to be issued by MKB Bank Zrt., for the investment bonds of
the investment funds in the management of MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. (MKB-Pannónia Fund
Manager Ltd.), for One-Year Hungarian Government Bonds and Half-year Hungarian Government Bonds
on NetBankár:

Until 17.15 hours

Making declarations for the purchase of Two-Year Hungarian Government Bonds, Premium Hungarian
Government Bonds and Bonus Hungarian Government Bonds (within the framework of primary
trading/continuous periodic issue):

17.00 hours

2.8

Sale-purchase order may be submitted for the sale of structured bonds issued by MKB Bank Zrt. in the
branch network.

Until 12.00 hours

2.9.

Acceptance of orders for securities introduced to BSE and the BÉTa market available via NetBankár for
same day fulfilment:

17.00 hours

2.6

2.7

3.
3.1

Acceptance of orders for securities products and transactions in the scope of investment services for same day fulfilment:
Until 12.00 hours
Securities transfer order (if the conditions of the acceptance of orders prevailing at the place of
initiating/sending allow same day fulfilment):

3.2
3.2.1

Orders for blocking:
Blocking within MKB Bank Zrt.:

Until 12.00 hours

3.2.2

Until 12.00 hours
Blocking outside MKB Bank Zrt., unilateral blocking upon the customer’s request:

3.3
3.3.1

Order for the sales-purchase of investment instruments:
Order submitted in the branch network for the sales-purchase of investment instruments indicated in
part III:
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Until 12.00 hours

Trading hours, receiving orders
3.3.2

Orders for the redemption of BayernInvest Luxemburg Funds:
Until 12.00 hours

3.3.3

Orders for the sale and purchase of the investment bonds of Equilor Primus Fund of Funds:
Until 15.00 hours

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

Orders for the sale and purchase of the investment bonds of funds in the management of OTP
Alapkezelő Zrt. (OTP Fund Manager Ltd.):

Until 14.30 hours

Orders for the sale and purchase of the investment bonds of funds in the management of Hold
Alapkezelő Zrt. (Hold Fund Manager Ltd.):

Until 14.30 hours

Orders for the sale and purchase of other investment instruments of T-day performance given via
the electronic channels of the Bank:

Until 16.30 hours

Orders for the bonds of investment funds of T-day settlement to the Treasury Sales and Investment Services unit of the Money and
Capital Market area of MKB Bank Zrt. until 16.30 hours, to the branch network until 12.00 hours and orders given via TeleBankár
until 17.00 hours.
Orders for the sale and purchase of the bonds of investment funds of T-day settlement given via
the electronic channels of the Bank:
Until 16.45 hours
Orders for the sale and purchase of own-issued bonds of MKB Bank Zrt. and government bonds:
Until 16.30 hours

When you submit your orders for the sale of the bonds of MKB investment funds with settlement differing from T-day please consider the days of
public holidays around the end of the year. The deadlines of submitting orders for the bonds of investment funds managed by MKB Alapkezelő
Zrt. (MKB Fund Manager Ltd.) for performance in 2017 are the following:


in case of investment bonds of T+2 days settlement: 27 December 2017



in case of investment bonds of T+3 days settlement: 22 December 2017



in case of investment bonds of T+4 days settlement: 21 December 2017



in case of investment bonds of T+5 days settlement: 20 December 2017

according to the deadlines specified in the above referenced List of terms and conditions.
We are furthermore calling your attention that


the deadline of making declarations for keeping the assets registered on MKB TREZOR Long-Term Investment Accounts opened in
2012 in the tie-up register (transfer to 2017 LTIA) is 10.30. hours on 29 December 2017.



regardless of the above prolongation only transactions of T-day settlement can be performed on 29 December 2017 until 10.30 hours!

For information related to MKB TREZOR Long-Term Investment Accounts please contact your personal relationship manager or the customer
service of MKB by phone (on 06-40-333-666) or visit the official website of MKB (www.mkb.hu).

We are calling your kind attention that due to the Mifid2 changeover the Budapest Stock Exchange will cancel every unfulfilled order recorded in
the Xetra system (BSE promt market) on the last business day of the Budapest Stock Exchange, i.e. after the closing of the market on 29
December 2017 and every unfulfilled order recorded in the MMTS 2 system (BSE derivative market) after the closing of the market on 2
January 2018, therefore the Bank will not be in the position to fulfil these orders either. (Please refer to the website of the Bank for the order of
accepting end-of-year orders).
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