
 

Hirdetmény a bankfióki nyitva tartásról és a fizetési megbízások eltérő 
feldolgozási rendjéről 2020. december 31-ére vonatkozóan / 

Announcement on opening hours of branches and differing fulfillment 
rules of payment orders on 31 December 2020 

 

Fióki nyitva tartás / Opening hours of branches: 8:30 – 12:30 
Telefonos ügyfélszolgálat / Call Center: 7:00 – 15:00 
 
Fiókjaink 2021. január 1-jén zárva tartanak. / Our branches will be closed on 1 
January 2021. 
 

Fizetési megbízások eltérő feldolgozási rendje 2020.12.31-én 
Differing fulfillment rules of payment orders on 31 December 2020 

Átvételi 
határidő - 
papír alapú 
megbízások / 
Cut-off time -
paper-based 
orders 

Átvételi 
határidő -
elektronikus 
megbízások / 
Cut-off time -
electronic 
orders 

Kimenő forint átutalások - ha az azonnali belföldi forint átutalás feltételei nem 
teljesülnek 
Outgoing HUF transfers - in case of instant domestic HUF payment order 
requirements are not fulfilled 

  

o Saját számlák közti, bankon belüli, határon átnyúló bankon belüli – konverzió 
nélkül 
Transfer between own accounts, internal transfer, cross-border internal transfer – 
without conversion 

11:30 nem változik / 
no change 
(20:00) 

o Saját számlák közti, bankon belüli – T napos konverzióval 
Transfer between own accounts, internal transfer – with T day conversion 

11:30 11:30 

o Másik belföldi bankba eseti- vagy csoportos átutalás (IG2) 
Transfer to other domestic bank one-off or group transfer (IG2) 

11:30 11:30 

o VIBER  11:00 11:00 

Kimenő deviza átutalások 
Outgoing FX transfers 

  

o Saját számlák közti, bankon belüli, határon átnyúló bankon belüli – konverzió 
nélkül 
Transfer between own accounts, internal transfer, cross-border internal transfer – 
without conversion 

9:30 nem változik / 
no change 
(20:00) 

o Saját számlák közti, bankon belüli – T napos konverzióval 
Transfer between own accounts, internal transfer – with T day conversion 

11:30 11:30 

o Deviza átutalás, Euró átutalás más banknál vezetett számlára másik EGT 
tagállamba – sürgősségi átutalás és/vagy egyedi árfolyammal történő átutalás 
FX transfer, EUR transfer to account kept with other bank to other EEA country – 
urgent transfer, transfer with special exchange rate 

11:30 11:30 

 

A fentebb fel nem sorolt esetekben a vonatkozó Kondíciós Lista az irányadó. 
In cases not listed above, the relevant List of Conditions shall govern. 


