
Új napközbeni elszámolási rendszer – InterGiro2  
 
Tájékoztatjuk Önt, hogy a 2009. november 1. óta hatályos MNB-rendeletet módosító 15/2010 
(X.12) MNB rendeletben szabályozott napközbeni elszámolás kezelésére, vagyis a belföldi, 
elektronikus úton benyújtott átutalások napközbeni elszámolásának megvalósítására új 
elszámolási rendszer kerül kialakításra – InterGiro 2 (IG2) elnevezéssel, melyet a 
továbbiakban IG2 rövidítéssel jelölünk . Az új elszámolás-forgalmi rend 2012. július 2-án 
lép életbe . 
 
Az új elszámolási rend az Ön „bankolásában” is szám os változást eredményez: 
 
A legfontosabb változás, hogy az elektronikus úton benyújtott átutalás összegét az átutalási 
megbízás  befogadásától (a fizetı fél bankszámlájának a megterhelésétıl) számított 4 
órán belül jóvá kell írni a kedvezményezett bankján ak számláján.  A kedvezményezett 
bankja részér ıl a jóváírás a jelenleg hatályos pénzforgalmi el ıírások szerint fog 
megtörténni. Az átutalási megbízásokat a Bank folyamatosan fogadja be, és az IG2 
elszámolási ciklusaihoz igazodva dolgozza fel. Ezzel biztosítja ügyfelei számára azt, hogy az 
átutalt összeg napon belül 4 óra alatt a kedvezményezett bankjához megérkezzen.  
 
A Bankhoz beérkezı megbízások jóváírására, és ezzel a bankszámla egyenlegek 
„frissítésére” banki munkanapon mindig az aktuális elszámolási ciklus lezárását 
követ ıen, naponta ötször kerül sor.  A rendelkezésre álló egyenleg „frissítése” a 
napközbeni elszámolásra való áttérést követıen egy adott napon legkorábban az IG2 elsı 
elszámolási ciklusát követıen, 10 óra után* történik meg. 
 
A Bank aznapi teljesítésre  - elıreláthatólag - a tárgy napon 16:00 óráig beküldött 
tételeket  tudja befogadni. A tárgy napon 16:00 óra után benyújtott átutalási megbízások a 
tárgy napot követı elsı banki munkanap elsı elszámolási ciklusában kerülnek elküldésre. Az 
utolsó elszámolási ciklusban az Ön javára beérkezı megbízásokat 18 óra után* írjuk jóvá 
bankszámláján. Ez azt is jelenti, hogy Ön az ekkor „frissített” egyenleg terhére kimenı 
átutalási megbízást már csak a következı munkanapi teljesítésre tud benyújtani.  
 
A fent ismertetett teljesítési és befogadási határidık kizárólag az IG2-es körben kezelhetı 
megbízástípusokra értelmezhetık.   
 
Milyen el ınyökkel jár a változás? 
 
2012. július 2-ától ügyfeleink elektronikus banki átutalásai napon belül teljesüln ek, így 
megbízásaikat elegendı az átutalás esedékességének napján (az új végsı benyújtási 
határidıt figyelembe véve) elindítani. Az új, korszerőbb átutalási rendszer bevezetésének 
köszönhetıen nem csak az Ön által utalt pénz érkezik meg gyorsabban a címzetthez, hanem 
Ön is hamarabb hozzáfér az Önnek küldött összeghez. 
 
A további részletekrıl folyamatos tájékoztatást nyújtunk a www.mkb.hu honlapon, illetve 
felvilágosítást kérhet 24 órás MKB TeleBANKár ügyfélszolgálatunkon (06 40 333 666) vagy 
e-mailben a telebankar@mkb.hu címen. 
 

                                                 
*Az idıpont a késıbbiekben kerül pontos meghatározásra 


