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IG2- Napközbeni átutalás 
 Gyakori kérdések  

 
 

1. A NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS LÉNYEGE, EL İNYE, HATÓKÖRE 

1.1. Mit jelent a napközbeni átutalás bevezetése? Miért volt szükség a napközbeni átutalás 
bevezetésére? 

 
Egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forint átutalás teljesítési ideje, ami jelentıs 
elınyöket nyújt az ügyfeleknek. 
 
Azon átutalási megbízás kedvezményezettje mely nem az MKB Bank Zrt-nél (továbbiakban: Bank) 

vezeti a fizetési számláját jelenleg csak a következı munkanapon kapja meg az átutalási megbízás 

összegét, amennyiben a banki benyújtási határidın belül kezdeményezik az átutalást. 2012. július 1-

jétıl az elektronikus úton (NetBANKár; KKV NetBANKár; NetBANKár Business; PCBankár; 

valamint a Contact Center ügyintézın keresztül) az aznapi teljesítésre meghirdetett benyújtási 

határidın belül benyújtott belföldi forint átutalási megbízás még aznap teljesül. Azaz: a 

megszokotthoz képest egy munkanappal rövidebb lesz a belföldi forint átutalás teljesítési ideje. A 

bankon belüli átutalási megbízások esetében a jelenlegi feldolgozási eljárás marad, a megbízás 

rendben léte esetén azonnal teljesíti a Bank. 

1.2. Milyen elınyöket kínál a napközbeni átutalás bevezetése az ügyfeleknek? 

 
Egyfelıl jelentısen felgyorsulnak a belföldi forint átutalások, másfelıl az ügyfelek az 
eddiginél több adatot tudnak közölni és fogadni. 
 
Felgyorsul azon elektronikus úton kezdeményezett belföldi forint átutalások lebonyolítása, 

amelyeket nem a Bankunknál vezetett számla javára indítanak. Ennek köszönhetıen elegendı lesz 

az ilyen elektronikus átutalásokat a fizetési kötelezettség esedékességének napján elindítani  (adott 

pénzforgalmi szolgáltató által meghirdetett benyújtási határidıt figyelembe véve, mely Bankunknál  

16 órában került meghatározásra), vagyis a fizetı fél egy nappal tovább használhatja a pénzét.   

Példa: 

A fizetı fél számláját az MKB Bank Zrt. vezeti, míg a kedvezményezett számláját egy másik 

pénzforgalmi szolgáltató. A fizetési megbízás benyújtására délelıtt 10 órakor kerül sor. 

Jelenlegi mőködés 

Fizetı fél számlájának terhelése Kedvezményezett számlájának jóváírása 

T napon T+1 napon 

2012. július 01-ét követıen 

T napon T napon 
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További elıny, hogy a napközbeni elszámolási rendszer lehetıvé teszi azt, hogy a kedvezményezett 

ügyfél (amennyiben üzletileg fontos, illetve magánszemélyek esetében olyan helyzetbe kerül, 

amikor létfontosságú az, hogy minél gyorsabban rendelkezhessen az átutalt összeg felett) már az 

átutalás napján hozzájusson a szükséges összeghez.  

 

Valamint elıny még az is, hogy valamennyi elektronikus eseti forint átutalásnál lehetıség lesz az 

eddiginél több adat közlésére és fogadására. Ez elsısorban a vállalati ügyfeleknek kedvezı, hiszen 

lehetıséget ad a különbözı vállalatirányítási rendszerek és a pénzforgalmi szolgáltatók 

számlavezetı rendszerei közötti automatikus kommunikáció fejlesztésére és bıvítésére, továbbá az 

átutalással lebonyolódó pénzforgalom végponttól végpontig (ügyféltıl ügyfélig) terjedı 

automatizált feldolgozására. Ezek az adatközlések alkalmazkodnak az európai (ún. SEPA) 

szabványokhoz, így segítve a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezı vállalatokat. 

1.3. Milyen ügylettípusokra terjed ki a napközbeni elszámolás? 
 
A jogszabály alapján az elektronikusan benyújtott belföldi forint átutalási megbízásokra, de 
Bankunk többletszolgáltatásként a papíralapú megbízásokra is kiterjeszti a napközbeni 
elszámolást. 
 
A rendeleti úton kötelezıvé tett napközbeni átutalás (lásd a „4 órás” szabályt) minden olyan, a 

fizetı fél (átutaló) által elektronikusan indított és forintban történı, különbözı pénznemek közötti 

átváltást (konverziót) nem igénylı belföldi forint átutalásra kiterjed, amelyeknél mind a fizetı fél 

(átutaló), mind a kedvezményezett (címzett) pénzforgalmi szolgáltatója Magyarországon nyújt 

pénzforgalmi szolgáltatást. A lehetséges átutalási típusok: eseti átutalási megbízás (beleértve a 

NAV – korábban VPOP - átutalási megbízást is), csoportos átutalási megbízás, állandó átutalási 

megbízás. 

Ezen túlmenıen minden pénzforgalmi szolgáltató maga dönti el, hogy mely nem elektronikus úton  

benyújtott átutalási megbízásokra terjeszti ki a napközbeni átutalás lehetıségét. Bankunk a 

papíralapon benyújtott átutalási megbízásokat a napközbeni elszámolási rendszer keretében fogja 

kezelni, amely biztosítja, hogy ezen megbízások is még adott napon teljesüljenek, amennyiben azok 

benyújtása az aznapi teljesítésre meghatározott határideig megtörténik.   

1.4. A napközben átutalás jelent-e plusz költséget a tranzakciós díjakban? 
 
Külön díj nem kerül bevezetésre az emelt szintő szolgáltatás ellentételezésére.  
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1.5. Az összes elektronikus átutalási megbízás napközben fog teljesülni? 
 
Igen, amennyiben a megbízás a végsı benyújtási határidı figyelembevételével (16 óráig) kerül 
benyújtásra. 
 

A fizetı fél (átutaló) által az aznapi teljesítésre meghirdetett benyújtási határidın belül, elektronikus 

úton benyújtott összes átutalási megbízás minden esetben napközben kerül teljesítésre, kivétel ez 

alól az értéknapos teljesítésre benyújtott átutalási megbízás. Az aznapi teljesítésre meghatározott 

határidı után (a benyújtási határidı idıpontja 16.00 óra) beadott megbízások teljesítését a Bank a 

következı munkanap végzi el. Ebben az esetben is kivételt képeznek az értéknapos teljesítésre 

benyújtott megbízások, melyek teljesítését a megbízásban szereplı értéknap határoz meg.  

Azon átutalási megbízások esetében melyeknél a kedvezményezett bankszámláját is a Bank vezeti, 

eltérı befogadási határidı kerül meghatározásra.   

1.6. Beszedésekre kiterjed-e a „4 órás szabály”? 
 
A napközbeni elszámolás bevezetése nem terjed ki ezen megbízásokra.   
 
A „4 órás szabály” egyelıre nem terjed ki egyetlen beszedési fajtára sem, ezért a csoportos 

beszedések, a felhatalmazó levélen alapuló beszedések, a váltóbeszedések, a csekkbeszedések, a 

határidıs beszedések és az okmányos beszedések esetében a teljesítési határidık nem változnak. 

1.7. A deviza átutalásokra is vonatkozik az új „4 órás szabály”? 
 
Nem, kizárólag a belföldi forint átutalási megbízásokra.  
 
Az új „4 órás szabály” csak a belföldi forint átutalásokra vonatkozik, vagyis a deviza átutalások, ill. 

a nemzetközi forint átutalások esetében nem változik a feldolgozási és teljesítési idı.  

1.8. Van-e lehetıség devizaszámláról indított eseti, vagy állandó kimenı GIRO utalásnál 
opcionális mezık megadására? 

 
Egyelıre nincs lehetıség. 

1.9. Érkezhet-e devizaszámlára olyan „4 órás szabály” szerinti bejövı GIRO utalás, ahol van 
opcionális mezı töltve? 

 
Igen, az opcionális mezık tartalma ugyan úgy, mint a HUF számlára érkezett utalásoknál, az 

ügyfél kivonatán megjelenik. 

1.10. Változik a deviza átutalási nyomtatvány a „4 órás szabály” bevezetésével? 

 
Nem, változatlan marad a nyomtatvány. 
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1.11. Változik az elektronikus csatornákon a deviza átutalás menüpont a „4 órás 
szabály”bevezetésével? 

 
Nem, a deviza átutalás menüpont változatlan marad valamennyi elektronikus csatornán. 

1.12. Deviza számláról indított kimenı GIRO utalásokat is 4 órán belül jóváírjuk a 
kedvezményezett számláján? 

 
Nem, de a „4 órás szabály” rendszerén továbbítjuk, ezáltal akár napon belül jóváírjuk (ha 

EUR Számláról indul az utalás). 

1.13. Deviza számláról indított kimenı GIRO utalásnál továbbra is csak az EUR számláról 
indított utalások tárgynaposak? 

 
Igen, a nem EUR számláról indított konverziós GIRO utalás továbbra is T+2 napos utalások, 

a tétel a T+2. nap elsı körében mennek ki. 

1.14. Azoknál az ügyfeleknél, akik rendelkeztek konverziós kimenı GIRO utalásra értéknap 
kedvezménnyel (float kedvezmény), megmarad a kedvezmény az „4 órás szabály”után? 

 
Igen, csak a nem konverziós kimenı GIRO utalásra szőnik meg az értéknap kedvezmény. 

1.15. Várhatóan melyik ciklusban teljesülnek a konverziós kimenı GIRO utalások? 
 
Az állandó utalások esetében várhatóan a reggeli elsı körben, míg azok az eseti utalások, 

amelyek az árfolyam-jegyzés várnak, az árfolyam-jegyzés utáni elsı körben mennek ki a 

GIRO felé. 

1.16. Megszőnik-e a VIBER? 

 
A VIBER nem szőnik meg. 

 
A VIBER továbbra is ellátja azt a funkciót, amire eredetileg is készült, hogy a hitelintézetek egymás 

közötti tranzakcióit teljesítse, illetve továbbra is az ügyfelek rendelkezésére áll, ha nagy értékő és 

nagyon sürgıs tételeiket ott szeretnék teljesíteni. Ugyanakkor az ügyfelek a folyamatban lévı 

fejlesztésnek köszönhetıen az eddiginél sokkal gyorsabban tudnak majd átutalásokat teljesíteni a 

napközbeni elszámolási rendszeren keresztül. 

1.17. Megmarad-e a jelenlegi éjszakai elszámolási rendszer? 

 
Igen, egyelıre megmarad. 
 
Átmeneti ideig fennmarad az éjszakai elszámolási rendszer mindazon ügylettípusokra, amelyekre a 

„4 órás szabály” kötelezıen nem vonatkozik, ezen megbízások közül a beszedések, a hatósági 
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átutalás és az átutalási végzés elszámolására kötelezıen az éjszakai rendszert kell használni. A többi 

papíralapon benyújtott fizetési megbízás esetében a pénzforgalmi szolgáltató dönt, hogy mely 

elszámolási rendszert alkalmazza a megbízások küldésére, Bankunk a papíralapon benyújtott eseti 

forint átutalási és csoportos átutalási megbízásokat az új elszámolási rendszeren keresztül fogja 

indítani.  

1.18. Ki dönt arról, hogy egy papíralapú átutalási megbízás melyik rendszerben teljesül? 
 
Adott pénzforgalmi szolgáltató. 
 
A pénzforgalmi szolgáltatók (bankok, takarékszövetkezetek, hitelszövetkezetek) döntenek arról, 

hogy a papír alapon beadott átutalási megbízásokat melyik rendszerben teljesítik, ha az más 

pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számla javára szól. Az MKB Bank a papíralapú eseti 

forint átutalási megbízás és papíralapon benyújtott csoportos átutalási megbízás küldését is az új 

elszámolási rendszeren keresztül fogja végezni.  

1.19. Az állandó átutalások melyik rendszerben kezelendık? 
 
Az új elszámolási rendszerben fogja az MKB Bank kezelni. 
 
Az MKB Bank az állandó átutalási megbízások alapján teljesítendı átutalási megbízások küldését – 

hasonlóan az eseti és csoportos átutalási megbízásokhoz - az új elszámolási rendszeren keresztül 

fogja végezni.  

1.20. Lesz átjárhatóság az új elszámolási forma és a jelenlegi között? 
 
Az új elszámolási forma nem választható, az a jogszabályban meghatározott megbízásokra 
vonatkozóan kötelezı. 
 
A hazai pénzforgalom sajátossága, hogy az új és régi elszámolási rendszer egymás mellett (nem 

átjárható módon) mőködik.  

 

2. GYORSASÁG, BENYÚJTÁSI/TELJESÍTÉSI HATÁRID İK 

2.1. Mit jelent a „4 órás szabály”? 
 
A 4 órás szabály a pénzforgalmi szolgáltatatókra kötelezı, és az azok közötti teljesítés 

maximális idejét jelenti.  

 
Az MNB rendelete1 szerinti úgynevezett „4 órás szabály”-nak megfelelıen a Bank  2012. július 1-

jétıl biztosítja, hogy az ügyfelei által az ún. tárgynapi (vagyis aznapi) teljesítésre meghatározott 

                                                 
1 A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009 (VIII.6) MNB rendelet 17. §-a, ahogy azt a 15/2010 (X.12) MNB rendelet módosítja. 
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idıszak alatt (a végsı benyújtási határidıig) elektronikus úton indított belföldi forint átutalás, a 

befogadástól számított 4 órán belül eljusson a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi 

szolgáltatójához. A 4 óra tehát az átutalások - a kedvezményezett ügyfél pénzforgalmi 

szolgáltatójához történı beérkezésének határidejét - fentiek szerinti teljesítésének maximális idejét 

jelenti.   

A „4 órás szabály” a fizetési megbízást elszámoló belföldi fizetési rendszerhez közvetlenül 

kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatókra, az ún. klíringtagokra2 vonatkozik. 

A belföldi fizetési rendszerhez csak közvetve kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatók esetében az 

elıírt legfeljebb 4 órás teljesítési határidı 2 órával meghosszabbodik.  

A „4 illetve 6 órás szabály” betartása az indító pénzforgalmi szolgáltató felelıssége. Ennek alapján 

az indító pénzforgalmi szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy legfeljebb 4 illetve 6 óra teljen 

el attól kezdve, hogy az indító pénzforgalmi szolgáltató befogadta az átutalási megbízást addig, 

amíg az átutalás összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának MNB-nél vezetett 

számláján jóváíródik. 

A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatónak a kedvezményezett fizetési számláján 

"haladéktalanul" kell jóváírni az összeget – ennek az idıigénye azonban már kívül esik az indító 

pénzforgalmi szolgáltató felelısségi körén. A haladéktalan jóváírás a gyakorlatban azt jelenti, hogy 

a  kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának meg kell kapnia az elszámolt megbízásokat 

tartalmazó adatállományokat, és azokat a számlavezetı rendszerében fel kell dolgoznia ( a 

számláján jóváírt összeget ügyfele bankszámláján is  haladéktalanul jóvá kell írnia,a 

kedvezményezett rendelkezésére kell bocsátania). 

2.2. Mikor tekinthet ı a befogadottnak az átutalási megbízás? 

 
Abban az esetben, ha az valamennyi alaki szabálynak megfelel, és a pénzügyi fedezet is 
rendelkezésre áll, és a bankszámla terhelése megtörtént.  
 
A Bank az átutalási megbízást akkor fogadja be, ha az átutalási megbízás a teljesítéshez szükséges 

valamennyi adatot tartalmazza, és a megbízás a fizetési számla felett rendelkezni jogosult 

személytıl (személyektıl) származik, valamint ha a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, azaz 

megtörténik a fizetı fél (átutaló) fizetési számlájának a megterhelése.   

2.3. Mit jelent a „4 órás” szabály a kedvezményezett ügyfél szempontjából? 

 
A kedvezményezett számára érkezı jóváírás ennyi idı alatt érkezik meg a kedvezményezett 
Bankjához.  
 

                                                 
2 Jegyzékük itt található http://www.giro.hu/elszamolasforgalom_kliringtagok.php 
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Az MNB rendeletének rendelkezése3 elıírja,, hogy a „4 órás szabály” szerint (lásd 2.1. pont) a 

kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához megérkezett pénz haladéktalanul a 

kedvezményezett rendelkezésére álljon. 

2.4. Hány elszámolási ciklus lesz naponta? 
 
Öt, kétóránként kezdıdı ciklusban fogják az átutalásokat elszámolni. 
 
A „4 órás szabály” alá esı tételek esetén - 2012. július 1-jétıl naponta 5 elszámolási ciklus lesz, 

amelyek 8:30-tól 16:30-ig 2 óránként ismétlıdnek.   

Ezen kívül a jelenlegi éjszakai elszámolási rendszer megmarad minden olyan tranzakció 

elszámolására, amelyre nem vonatkozik a „4 órás szabály”. 

2.5. Várható-e változás a csoportos átutalás - bérátutalások jóváírása esetében? 
 
A csoportos átutalások, azon belül is különösen a bérátutalások esetében a jelenlegi teljesítési 

rendhez képest a „4 órás szabály”jelentıs változást okoz: 

 
A jelenlegi gyakorlat szerint T napon indított csoportos átutalások alapján jóváírt összeg a 

következı napon reggel 8 óra után hozzáférhetıvé válik a kedvezményezettek számára (így 

bankkártyával, vagy készpénzben felvehetı terhére átutalás indítható). 

Az „4 órás szabály”bevezetésével a más bankoktól beérkezı átutalások jóváírása legkorábban 10 

óra körül történik. 

A jóváírás idıpontja természetesen attól függ, hogy az átutaló egy adott napon mikor küldi be 

megbízását a számlavezetı bankjához. A csoportos átutalás így a nap során az éppen soron 

következı elszámolási ciklusban lesz elszámolva, szélsıséges esetben a bér jóváírásának idıpontja 

akár 18:00 óra is lehet. 

 
Az „4 órás szabály”bevezetésével egyúttal megszőnik az a gyakorlat, hogy a pénteki terhelési és 

hétfıi jóváírási tételek egyenlege (pozitív) szombat reggeltıl rendelkezésre állt és azt a hétvége 

során bankkártyás tranzakciókkal fel lehetett használni, függetlenül attól, hogy a tényleges 

számlajóváírás hétfıi értéknappal történt csak meg.  

2.6. Hogyan kell értelmezni a „4 órás szabály”-t, ha az átutalási megbízás a Bank által 
meghatározott végsı benyújtási határidı után érkezett be? 

 
A végsı benyújtási határidı után beérkezı megbízások esetében a pénzforgalmi 
szolgáltatónak a következı munkanapon kell biztosítania a „4 órás szabály”-nak való 
megfelelést. 

                                                 
3 A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009 (VIII.6) MNB rendelet 21. §-a. 
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Abban az esetben, ha az átutalási megbízás a tárgynapi teljesítésre meghatározott végsı benyújtási 

határidı után érkezik be, a Bank a következı munkanapon kell biztosítsa „4 órás szabály”-nak való 

megfelelést, azaz a következı napon, az elsı elszámolási ciklusba fog teljesülni a megbízás. A 

legfeljebb 4 órán belüli teljesítési határidı attól az idıponttól számítódik, amikor a Bank az átutalási 

megbízást befogadta, azaz az átutalási megbízás összegével megterhelte a fizetı fél (átutaló) fizetési 

számláját. A végsı benyújtási határidı után beérkezett megbízások feldolgozását a MKB Bank a 

következı munkanap kezdı idıpontját követıen teszi meg.  A munkanap kezdı idıpontja azon 

legkorábbi idıpont, amellyel az MKB Bank a tárgynapi fizetési megbízások feldolgozását 

megkezdi, mely egységesen 5 óra 40 perc. 

A végsı benyújtási határidı a pénzforgalmi szolgáltató feldolgozási rendszerétıl függıen 

különbözı lehet, Bankunknál ez 16 órában kerül meghatározásra. 

2.7. Mi történik az ügyfél által fedezethiányosan benyújtott tételekkel? 

 
Az MKB Bank a jelenlegi gyakorlat szerint jár el, azaz sorba állítja ezen tételeket.  
 
A fedezethiány miatt nem teljesíthetı átutalási megbízásokat a Bank a Számlatulajdonossal történt 

megállapodás alapján sorba állítja (Pénzügyi Szolgáltatási Szerzıdés, Üzletszabályzat a 

Bankszámlák vezetésérıl, a betétgyőjtésrıl és a kapcsolódó szolgáltatásokról). A sorba állítás 

idıtartama 35 naptári nap. 

Ha sorba állításra kerül sor, akkor a legfeljebb 4 órás teljesítési határidı azon idıponttól számítódik, 

amikor - a beadási határidıt figyelembe véve - a fizetı fél (átutaló) fizetési számlájára elegendı 

fedezet érkezik az átutalási megbízás teljesítéséhez. Amennyiben a fedezet 16:00 után érkezik a 

fizetı fél számlájára és a kedvezményezett számláját az MKB Bank vezeti, még aznap teljesül az 

átutalási megbízás, egyéb esetben másnapi értéknappal történik meg az utalás. Ha a sorba állítás 

idıtartama eredménytelenül telt el, a pénzforgalmi szolgáltató a még mindig fedezetlen átutalási 

megbízást visszautasítja. Sorkezelési díj felszámítása a nap végén sorban levı megbízásokat érinti. 

Napközben sorba állított és az aznapi jóváírás következtében a sorból kikerült tételekre nem 

számítjuk fel. 

2.8. A tévesen indított átutalások törlésére lesz –e lehetıség? 

 
A pénzforgalom jelentıs felgyorsulása miatt nem lehet törölni a tárgynapi teljesítésre 
befogadott átutalási megbízásokat. 
 
A tévesen indított átutalások esetében visszahívásra lesz lehetıség, amelynek teljesítéséhez azonban 

már szükség lesz a téves kedvezményezett hozzájárulására is. 
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2.9. Milyen változások lesznek az elektronikus megbízások benyújtása és jóváírása 
tekintetében a napközbeni elszámolás bevezetésével?  

 
Mind az aznapi teljesítésre vonatkozó befogadási határid ı módosul, mind az elsı jóváírások 
idıpontja változik . 
 
Benyújtás tekintetében a változás kettıs, egyrészrıl rövidebb idı áll az ügyfelek rendelkezésére az 

aznapi tételeik benyújtására, ez abból adódik, hogy a jelenlegi 17.45 órás végsı befogadási határidı  

16.00 órára módosul. Másrészrıl azonban a 16.00 óráig benyújtott megbízások jóváírása még aznap 

megtörténik a jelenlegi plusz 1 naphoz képest.  

A jóváírásokról szóló értesítések idıpontja is változik, a jelenlegi reggeli, általában 8 óra körül 

küldött értesítések ezt követıen várhatóan 10 óra körül kerülnek kiküldésre, melyet még maximum 

4 jóváírási értesítés követ.     

A megbízások benyújtásában nem történik változás, azokat az ügyfelek az elektronikus csatornákon 

keresztül folyamatosan bármikor beküldhetik, kizárólag azok feldolgozásában és teljesítésében lesz 

változás. 

2.10. Benyújtható-e terhelési nap megjelölésével átutalási megbízás? 
 
Igen, benyújtható.  
 
Az ügyfelek az eddigiekhez hasonlóan terhelési nap megjelölésével is beadhatnak átutalási 

megbízásokat.  

Terhelési nap megjelölésével beadott átutalási megbízás esetén a pénzforgalmi szolgáltató a fizetı 

fél (átutaló) fizetési számláján az átutalási megbízás összegének terhelését a megbízáson feltüntetett 

terhelési napon végzi el oly módon, hogy a terheléstıl számítva legfeljebb 4 órán belül a 

kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójánál az összeg jóváírásra kerüljön. 

Ha a fizetı fél (átutaló) által megadott terhelési nap a pénzforgalmi szolgáltató szempontjából nem 

minısül munkanapnak, a következı munkanapot kell terhelési napnak tekinteni. 

2.11.  Mikorra várható az elsı és az utolsó ciklusban beérkezı tételek jóváírása? 
 
Az elsı 10 óra, az utolsó 18 óra körül várható. 

Az esetek túlnyomó többségében arra lehet számítani, hogy az elsı ciklusban beérkezı tételek 

jóváírása 10 óra után, az utolsóké 18 óra után megtörténik. Ugyanakkor nem zárható ki, hogy 

lehetnek olyan napok, amikor kivételesen sok megbízást kell feldolgozni, akkor ezek az idıpontok 

valamivel késıbbre tolódnak. 
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2.12. Lesz változás az elektronikusan benyújtott betétlekötések befogadási határidejében? 
 
Igen, lesz változás. 

A NetBANKár szolgáltatáson keresztül megadott betétlekötés végsı befogadási határideje a 

jelenlegi 16:00 óráról 17:30 órára módosul, a PCBankár és a NetBANKár Bussiness befogadási 

határideje nem módosul, 15:00 óra. 

2.13. Mi történik a 2012. június 29-én elektronikusan beküldött megbízásaimmal? 
 
2012. június 29-én a befogadási határidıig beérkezı tételek teljesítése még a régi rend szerint 
történik, csakúgy mint az ezen a napon esedékes állandó és határidıs megbízások teljesítése. 
 

2.14. Mi történik a 2012. június 29-i befogadási határidı után elektronikusan beküldött 
megbízásaimmal?  

 
2012. június 29-én a befogadási határidı után érkezı tételek, valamint az állandó és az 
értéknapos megbízások már az új elszámolási rend szerint illetve az elıre meghatározott 
értéknapon teljesülnek.  
 

3. BİVÍTETT ADATATTARTALOM 

3.1. Mit jelent a bıvített adattartalom? 
A SEPA4 átutalási (SCT=SEPA Credit Transfer; közös európai szabvány szerinti euró átutalás) 

szabványhoz hasonló adattartalom bevezetésének köszönhetıen az eddig is használt mezık 

(kezdeményezı, címzett neve, közlemény rovat) jelentısen meghosszabbodnak, és ezen túlmenıen 

is nagyszámú, opcionális használatú mezıkkel bıvülhet az átutalási megbízások és a 

bankszámlakivonat adattartalma. Lehetıség nyílik pl. a Tényleges kedvezményezett, a Tényleges 

fizetı fél megadására is, ami biztosítja a más nevében, illetve a más javára történı átutalások 

kezdeményezését, illetve fogadását is.  

3.2. Milyen ügylettípusoknál lesz elérhetı a bıvített adattartalom? 
A Bank a bıvített adattartalmat nemcsak azoknál az elektronikusan megadott forint átutalási 

megbízásoknál biztosítja, amit az ügyfelek olyan fizetési számlák javára indítanak, amit más 

pénzforgalmi szolgáltatók (bankok, takarékszövetkezetek, hitelszövetkezetek) vezetnek, hanem 

azon megbízások esetében is melyek kedvezményezettjének számlaszámát is ı vezeti.  Ugyanakkor 

a csoportos átutalásnál egyelıre nem lesz használható a bıvített adattartalom. 

 
                                                 
4 SEPA: Single Euro Payment Area, Egységes eurofizetési övezet – lásd pl. www.sepahungary.hu 
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3.3. Mi a HCT szabvány, és hol kötelezı annak használata? 

A HCT az UNIFI (ISO 20022) XML formátumú SEPA átutalási (SCT) szabvány kibıvítve magyar 

sajátosságokkal: devizanem HUF, nullától eltérı fillér érték használata tilos, a számlaszámok 

nemzeti része megfelel a magyar elıírásoknak. A HCT szabvány használata egyelıre csak a 

bankközi térben kötelezı, tehát a pénzforgalmi szolgáltatók egymás közötti kommunikációjában. 

Az ügyfeleknek csak akkor kell átállnia a HCT szabványra, ha az új mezıket is használni kívánják. 

3.4. Mit kell tennem, ha a HCT szabványt nem akarom használni? 

A NetBANKár Bussiness szolgáltatással rendelkezıknek nincs teendıjük. A PCBankár szolgáltatást 

viszont frissíteni kell V5.02-76-os verzióra. 

3.5. Használhatom-e a jelenlegi export-import formátumokat, ha nem állok át a HCT 

szabványra? 

A jelenlegi import-export formátumokat továbbra is támogatjuk. 

3.6. Mit kell tennem, ha a HTC szabványra szeretnék átállni? 

A NetBANKár Bussiness szolgáltatással rendelkezıknek nincs teendıjük. A PCBankár szolgáltatást 

frissíteni kell a megjelenı v6.01 verzióra, melynek a felhasználói felülete is jelentısen megváltozik. 

Amennyiben a HCT megbízást használni kívánják, az informatikai rendszereik felkészítése 

szükséges az adatok és az új formátumú import-export fájlok kezelésére.  

3.7. Van-e országosan egységes szabály az adattartalom meghatározására? 
A teljes adattartalomra nincs egységes szabályozás, de az MNB rendelete5  a minimumot tekintve 

szabályozza az adattartalmat. 

A pénzforgalmi szolgáltatók maguk döntik el, hogy a küldı oldalon a HCT adattartalmát képezı 

mezık közül melyek alkalmazását biztosítják, fogadó oldalon pedig fogadják és továbbítják 

mindazokat az információkat, mezıket, amiket a fizetı fél a megbízás megadásakor megadott a 

pénzforgalmi szolgáltatónak. Tehát az ún. „csonkolás”(az információk elhagyása) nem 

megengedett. A minél egységesebb mezı alkalmazások érdekében alakított ki szabványalkalmazási 

útmutatót6 a Magyar SEPA Egyesület az UNIFI xml formában adható megbízásokra. Az útmutató 

használata nem kötelezı. 

 

                                                 
5 A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009 (VIII.6) MNB rendelet 13. §-a. 
6 Az útmutató itt található: http://www.giro.hu/dokumentumtar_hct.php 
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3.8. Használható-e továbbra is az átutalási megbízások megadásánál a megszokott 3x 8-as 
vagy 2x 8-as pénzforgalmi jelzıszám? 

A megbízások küldése/fogadása a HCT átutalási szabvány alkalmazásával történik, mely szabvány 

a számlaszámok esetében IBAN számlaszámot ír elı. Az átutalási megbízások kitöltésénél IBAN 

számlaszám kiválasztása/feltöltése lesz alapértelmezésként biztosítva. Amennyiben nem áll 

rendelkezésre a kedvezményezett IBAN számlaszáma, lehetıség lesz a jelenleg is alkalmazott 

BBAN (Belföldi bankszámla) 3x8 vagy 2x8 tagolású pénzforgalmi jelölıszám megadására, 

melynek IBAN számlaszámra történı konvertálását a pénzforgalmi szolgáltató végzi el. 

Az IBAN (International Bank Account Number, nemzetközi bankszámlaszám): a fizetési számlák 

jelölésére szolgáló nemzetközi pénzforgalmi jelzıszám, amely a fizetési számla nemzetközi 

azonosítására szolgál.  

3.9. Lesz-e szabvány a tranzakció egyedi tétel azonosítójára (hasonlóan a postai befizetés-
azonosítóhoz) 

A fizetı fél (átutaló) maximum 35 karakteres egyedi tétel azonosítót használhat, ami egyetlen 

szóközt sem tartalmazhat. Rendeltetése az, hogy azt az üzenetláncban minden ponton, mint egyedi 

azonosítót tárolják. 

3.10. Használhatók-e a magyar karakterek az üzenetekben a napközben teljesülı elektronikus 
átutalásoknál? 

Igen, a napközben teljesülı elektronikus átutalásoknál az üzenetekben használhatók lesznek a 

magyar karakterek. 

Az alkalmazható karakterkészlet: 

a á b c d e é f g h i í j k l m n o ó ö ı p q r s t u ú ü ő v w x y z 
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