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A Bank a pénztári szolgáltatást végző összes egységében(1), pénztári nyitvatartási órák alatt
végzi a készpénzcsere,- és váltási tevékenységét.
(1)

A pénztári szolgáltatásokat végző fiókok listája az MKB Bank honlapján a Fiók és ATM kereső (www.mkb.hu/fiokkereso) cím alatt
megtalálható

Forintbankjegyek és -érmék címletváltása*

1.

Kizárólag a Bankunknál vezetett bankszámlával rendelkező ügyfeleknek végezzük, az alábbi
díjtételekkel:
Forintbankjegyek címletváltása 100 db-ot nem meghaladó
bankjegymennyiség esetén
Forintbankjegyek címletváltása 100 db-ot meghaladó váltás
esetén a kifizetésre kerülő bankjegymennyiség névértékére
számítva díjköteles
Forintérmék címletváltása 100 db-ot nem meghaladó
érmemennyiség esetén
Forintérmék címletváltása 100 db-ot meghaladó váltás esetén a
kifizetésre kerülő érmemennyiség névértékére számítva
díjköteles**

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

díjmentes
0,5%
díjmentes
4,0%

*Címletváltás: forintbankjegyek és -érmék más címletű forintbankjegyekre és -érmékre történő átváltása.
**200 db-ot meghaladó (címlettől független) mennyiség átváltása esetén előzetes időpont egyeztetés szükséges a választott
bankfiókkal

2.

Banki eljárási rend sérült, nehezen felismerhető, hamisgyanús és forgalomból bevont
forintbankjegyek, érmék esetén

A Bank a pénztári nyitvatartási órák alatt a 19/2019. (V.13.) és a 20/2019. (V.13.) MNB
rendeletekben meghatározottak szerint:
•

A forgalomból bevont bankjegyeket a Bank minden fiókjában, mennyiségi korlát nélkül,
díjmentesen átváltja, az átváltást fizetési számla meglétéhez vagy a Bank által nyújtott
szolgáltatás igénybevételéhez nem köti. Amennyiben az átváltásra vonatkozó igény a
pénztári készletet meghaladja, akkor a Bank az igény bejelentését követő második
munkanapon az átváltási igényt teljesíti.

•

A forgalomból bevont bankjegyeket a bevonás határnapjától számított 3 évig, érméket
pedig 1 évig azonos címletű törvényes fizetőeszközre váltja át.

•

Jelenleg aktuális bevonási és átváltási határnapok
Bevonási határnap

Átváltási határnap

MNB átváltási
határnap

régi 200 forintos

2009. november 16.

-

2029. november 16.

régi 500 forintos

2019. október 31.

2022. október 31.

2039. október 31.

régi 1.000 forintos

2007. augusztus 31.

-

2027. augusztus 31.

Bankjegyek

Bankjegykép
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régi 1.000 forintos

2018. október 31.

-

2038. október 31.

régi 2.000 forintos

2017. július 31.

-

2037. július 31.

régi 5.000 forintos

2017. július 31.

-

2037. július 31.

régi 10.000 forintos

2019. december 31.

2022. december 31.

2039. december 31.

régi 20.000 forintos

2017. december 31.

-

2037. december 31.

•

A hiányos sérült forintbankjegy akkor váltható át névértéken költségmentesen, ha a
forintbankjegynek több mint 50%-át bemutatják. A több - esetlegesen összeragasztott –
darabból álló hiányos forintbankjegyet átváltás keretében akkor köteles a Bank átváltani,
amennyiben az egyes részek a pénztáros által megállapíthatóan azonos
forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegy 50%-ánál
nagyobb részét teszik ki.

•

Ezen bankjegyek átváltása díjmentes, a Bank az átváltást a fióki készlet erejéig végzi,
minden pénztárral rendelkező fiókjában. A Bank a hiányos, sérült forintbankjegyek
átváltását fizetési számla meglétéhez vagy a Bank által nyújtott szolgáltatás
igénybevételéhez nem köti. Amennyiben az átváltásra vonatkozó igény a pénztári
készletet meghaladja, akkor a Bank az igény bejelentését követő második munkanapon
az átváltási igényt teljesíti.

•

A Bank azokat a hiányos sérült forintbankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg az
50%-ot, köteles az ügyféltõl térítésmentesen átvenni jegyzőkönyv felvétele mellett, és az
MNB-nek továbbítani bevonás és megsemmisítés céljából.

•

A Bank az olyan hiányos forintbankjegyeket, amelynél nem állapítható meg
egyértelműen, hogy a benyújtott forintbankjegyrész(ek) mérete meghaladja-e az 50%-ot,
köteles az ügyféltől átvenni és szakértői vizsgálat céljából jegyzőkönyvvel együtt az
MNB-nek továbbítani.

•

Hamisgyanús bankjegyek és érmék esetében a hatályos előírások alapján [19/2019. (V.
13.) MNB rendelet 15-17. § és a 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet 7-9. §] jár el a Bank.

•

2 millió Ft-ot meghaladó összegű átváltás esetén az átváltást megelőző banki munkanap
11 óráig kérjük az igényt bejelenteni.
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