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Tájékoztató 

az MKB Bank Nyrt. 2022. október 15-én érvényes munkarendjéről 
 
 
 
Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Tájékoztatjuk Önt, hogy 2022. október 15-én (szombaton), tekintettel a 2022. október 31-ei 
pihenőnapra, bankfiókjaink pénteki nyitvatartási rend szerint állnak szíves rendelkezésére. 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szombati munkanapok nem számítanak konverziós értéknapnak és 
árfolyamnapnak. 
 
Igazodva a KELER Zrt. szombati munkanapokra vonatkozó rövidített üzemidejéhez, a megbízások 
befogadásának határideje 2022. október 15-én az alábbiak szerint alakul: 
 

 A befektetési szolgáltatások körébe tartozó értékpapírtermékek és - műveletek: 
 

 
Fiókhálózatban 

és 
TeleBANKáron 

NetBANKáron 

MKB Alapkezelő Zrt. kezelésében lévő befektetési alapok 
jegyei 

Forgalmazási, értékelési és 
elszámolási szünnap 

MKB Bank Nyrt. által forgalmazott egyéb befektetési alapok 
jegyei 

Forgalmazási, értékelési és 
elszámolási szünnap 

Prémium Magyar Állampapír, Bónusz Magyar Állampapír 
nyilatkozattétel (elsődleges forgalmazás/adagolt kibocsátás 
keretében) 2022. október 17-ei értéknapra 

14:00-ig - 

Jegyzési nyilatkozat tétele Egyéves Magyar Állampapírra és 
Magyar Állampapír Pluszra 

14:00-ig 13:45-ig 

Egyéb magyar állampapírok és az MKB Bank által kibocsátott 
kötvények adásvétele 

14:00-ig 14:00-ig 

Aktuálisan jegyezhető certifikát 14:00-ig  

Belföldi kibocsátású értékpapírokra benyújtott transzfer 
(KELER Zrt.-én belüli transzfer) 

Fiókhálózatban: 
14:00-ig 

- 

 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy szombati munkanapokon a BÉT és a BÉTa piacon a kereskedés és az 
elszámolás szünetel. 
 

Üdvözlettel: 
 
 

       MKB Bank Nyrt. 
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Information on the working schedule of  

MKB Bank valid on 15 October 2022  

 

 

Dear Customers,  

  

Please be informed that, in view of the fact that 31 October 2022 will be a bank holiday, the 

branches of MKB Bank will be open for business on 15 October 2022 (Saturday), according to 

Friday opening hours.  

Adjusting to the shortened working schedule of KELER Zrt. applicable to working days on Saturdays, 

orders will be accepted as follows on 15 October 2022: 

 Securities products and operations within investment services: 

 

 Branch network and  

TeleBANKer 
NetBANKer 

Investment fund shares managed by MKB Alapkezelő 

Zrt.   
No trading or settlement 

Other investment fund shares traded by MKB Bank 

Nyrt.  
No trading or settlement 

Purchase statement for Premium, Bónusz Hungarian 

Government Securities (for primary distribution/tap 

issue) for value date 17 October 2022 

until 14:00 - 

Subscription statement for One Year Hungarian 

Government Securities, Hungarian Government 

Securities Plusz. 

until 14:00 until 13:45 

Sale and purchase of bonds and other Hungarian 

government securities issued by MKB Bank  
until 14:00 until 14:00 

Certificate that can be currently subscribed until 14:00 - 

Transfer submitted for securities issued in Hungary 

(transfer within KELER Zrt.) 

Branches:  

until 14:00 
- 

 

Please note that any banking day falling on Saturday shall not be deemed to be a conversion value 

date or exchange date, and that this day is not a trading day  on the Budapest Stock Exchange (BÉT) 

and its BÉTa market.       

 

Regards, 

         MKB Bank Nyrt. 

 

 


