
 
 

HIRDETMÉNY 
a Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság pénzforgalmi szolgáltatások keretében 

lebonyolított fizetési műveleteinek teljesítési rendjéről 
 
I. A fizetési megbízás befogadása, átvételének időpontja 
 
I.1. A Bank a fizetési megbízás teljesítésére - az ügyfél által megjelölt későbbi időpont, vagy jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában - a teljesítési határidőt a fizetési megbízás befogadásának időpontjától számítja. 
 
I.2. A fizetési megbízás befogadásának időpontja: 
a) átutalás esetén az az időpont, amikor a Bank az átutalási megbízást a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - 
így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat - birtokában átvette, és a pénzügyi 
fedezet rendelkezésre áll; 
b) beszedés esetén az az időpont, amikor a beszedési megbízást a Bank a rá háruló feladatok teljesítéséhez 
szükséges valamennyi adat, okirat birtokában átvette; 
c) pénztári készpénzbefizetésnél az az időpont, amikor a Bank a teljesítéshez szükséges valamennyi adat 
birtokában a fizető féltől a készpénzt átvette. 
 
I.3. A Bank megbízásokat minden munkanapon 8 és 16 óra között fogad el. A munkanap záró időpontját kettő 
órával megelőző időpontot követően beérkezett fizetési megbízást a következő munkanapon átvettnek kell 
tekinteni. A nem munkanapon beérkezett fizetési megbízást a következő munkanapon átvettnek kell tekintetni. 
 
I.4. Jelen Hirdetmény szempontjából banki munkanapnak tekintendő minden olyan naptári nap, amelyen a Bank 
fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart. 
 
II. A fizetési számla terhére kezdeményezett fizetési művelet teljesítése 
 
II.1. A Bank biztosítja, hogy  
- forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő belföldi fizetési műveletre 
- az euróban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő fizetési műveletre,  
- az egyetlen, euro és forint közötti átváltást (konverziót) igénylő belföldi fizetési műveletre, illetve  
- az olyan, az Európai Gazdasági Térség (EGT) államai közötti fizetési műveletre, amelynek során egyetlen, 
belföldön végrehajtott euro és forint közötti átváltásra (konverzióra) kerül sor, és maga az EGT-államok közötti 
teljesítés euróban történik, 
 a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési 
megbízás átvételét követő munkanap végéig jóváírásra kerüljön. Papíralapú fizetési megbízás esetében a teljesítési 
határidő egy munkanappal meghosszabbodik. 
 
II.2. A forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő belföldi fizetési 
műveletek során a teljesítési határidő a fizetési megbízás befogadását  követő négy óra, feltéve, hogy 
a) a fizetési megbízás átutalás teljesítésére szól, ide nem értve a hatósági átutalást és az átutalási végzés alapján 
történő átutalást, és 
b) a fizetési megbízást a fizető fél nem papír alapon nyújtja be, és 
c) a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési megbízást elszámoló belföldi fizetési rendszer közvetlen tagja. 
 
II.3. A fentiekben felsoroltakon kívüli egyéb, EGT-n belüli fizetési művelet esetében a Bank vállalja, hogy a 
fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a számláján legkésőbb a fizetési 
megbízás átvételét követő negyedik munkanap végéig kerül jóváírásra. 
 
 
 
 
 
 



III. A fizetési számla javára kezdeményezett fizetési művelet teljesítése 
 
III.1. A Bank által vezetett fizetési számla javára teljesített fizetési műveleteket a Bank a számlájára történő 
jóváírást követően haladéktalanul, az adott helyzetben elvárható leggyorsabb informácitechnológiai feldolgozási 
időtartamot követően azonnal jóváírja az ügyfél fizetési számláján. 

 
 
Érvényes: 2012. július 1. napjától visszavonásig. 
 
 
 
        Magyar Cetelem Bank Zrt. 
 
 
 
 

 
 


