
 

HIRDETMÉNY 
a forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának szabályairól 

 
A MagNet Magyar Közösség Bank Zrt. (székhely: 1065 Budapest, Andrássy út 98. sz., 
cégjegyzékvezető és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01-10-046111) – 
továbbiakban Bank a forintbankjegyek címletváltásával és átváltásának szabályaival 
kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtja: 

 
A Bank a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő, de forgalomképtelen 
forintbankjegyeket és forintérméket - azok névértékével egyező összegben - címletváltás
 keretében főszabály szerint Ügyfelei számára átváltja más címletű, 
forgalomképes   forintbankjegyre   vagy   forintérmére,   illetve   átváltás   keretében   - azok 
névértékével egyező összegben - átváltja azonos címletű, forgalomképes  forintbankjegyre 
vagy forintérmére, amennyiben azok valódisága és névértéke az  átvételkor, a helyszínen 
egyértelműen megállapítható. 

 
A Bank Belvárosi Fiókjában (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. sz.), valamint 
Székesfehérvári Közösségi Pontban (8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14) működő 
érmeszámláló gép igénybevétele mellett történő címletváltást nem csak a Bank Ügyfelei 
részére, hanem bármely személy részére biztosítja a Bank (továbbiakban: Érmeszámláló 
berendezés igénybevételével történő címletváltás). 

 
A Bank a címletváltási tevékenységet teljes fiókhálózatában végzi. Érmeszámláló berendezés 
igénybevételével történő címletváltásra (a gép csak érmék számlálására alkalmas) a Bank 
Belvárosi Fiókjában, valamint a Székesfehérvári Közösségi Pontban van lehetőség. A Bank 
bankfiókjainak elérhetőségei és kapcsolódó adatok megtekinthetőek a www.magnetbank.hu 
linken. 

 
A Bank az átváltási, illetve címletváltási műveletekért a „Lakossági bankszámlák díjairól és 
jutalékairól szóló kondíciós lista”, valamint a „Vállalati bankszámlák díjairól és jutalékairól 
szóló kondíciós lista” elnevezésű dokumentumban szereplő díjat számítja fel. 

 
 
 

A forgalomképes és a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen 
forintbankjegy címletváltásának szabályai 

 
A Bank a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen 
forintbankjegyekből egy alkalommal összesen legfeljebb 50 darabot köteles más címletű 
forgalomképes forintbankjegyre illetve - legfeljebb 100 darabig – forgalomképes forintérmére 
átváltani 
A Bank a nehezen felismerhető és/vagy sérült (hiányos, ragasztott, szakadt, szennyezett) 
forintbankjegyet abban az esetben köteles címletváltásra átvenni, amennyiben egyértelműen 
megállapítható az átváltani kívánt bankjegy címlete, valódisága, mennyisége. A hiányos 
forintbankjegy esetén az átváltás további feltétele, hogy a bankjegy felénél nagyobb része 
benyújtásra kerüljön. A több – esetlegesen összeragasztott – darabból álló hiányos 
forintbankjegy címletváltás és átváltás keretében akkor váltható, amennyiben az egyes részek 
a pénztáros által megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak és az egyes részek 
együttesen a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét kiteszik. 



 

 

A forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának kötelezettsége nem terjed ki arra a 
forintbankjegyre, amelynek a valódisága vagy névértéke nem állapítható meg egyértelműen. 

 
A Bank azokat a hiányos, sérült bankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg az 50 %-ot 
térítésmentesen átveszi, és a Magyar Nemzeti Banknak (továbbiakban: MNB) továbbítja 
bevonás és megsemmisítés céljából. 

 
 
 

A forgalomképes és a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen forintérme 
címletváltásának szabályai 

 
A Bank a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen 
forintérmékből egy alkalommal összesen legfeljebb 50 darabot köteles más címletű 
forgalomképes forintbankjegyre, illetve - legfeljebb 100 darabig – forgalomképes 
forintérmére átváltani. . Érmeszámláló berendezés igénybevételével történő címletváltás 
esetén a napi korlát átváltást igénylő személyenként 1000 db forintérme. 

 
 
 

A Bank a nehezen felismerhető, vagy sérült érméket abban az esetben köteles címletváltásra 
átvenni, amennyiben egyértelműen megállapítható az átváltani kívánt érmék címlete, 
valódisága és mennyisége. 

 
A Bank nem köteles címletváltás keretében átváltani a szándékosan megcsonkított (pld. 
átlyukasztott, esztergált, félbevágott) forintérméket. 

 
 
 

Hamisgyanús bankjegyek és/vagy érmék bevonása 
 

A hamisgyanús bankjegy és/vagy érme semmilyen jogcímen nem fogadható el. A nem 
egyértelműen valódi forintbankjegy vagy forintérme vonatkozásában a Bank köteles 
valódiságvizsgálatot végezni, és az általa hamisgyanúsnak minősített forintbankjegyet, vagy 
forintérmét az MNB-nek átadni vagy megküldeni. Hamisgyanús bankjegyek, érmék esetében 
a Bank azokat átvételi elismervény ellenében bevonja, és további szakértői vizsgálat céljából, 
az átvételtől számított 20 munkanapon belül az MNB részére továbbítja. A hamisgyanús 
bankjegy és érme szakértői vizsgálatát az MNB végzi. A szakértői vizsgálat szerint hamis 
bankjegy és érme ellenértékének megtérítése nem igényelhető. A vizsgálat eredményéről a 
Bank az érintettet annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül értesíti, valamint a 
valódinak minősített bankjegy és érme ellenértékét 10 munkanapon belül a bankjegy 
átadójának átadja, vele elszámol. 



 

Forgalomból bevont fizetőeszközök átváltása 
 

A Bank a forgalomból az MNB által bevont, s így törvényes fizetőeszköznek már nem 
minősülő forintbankjegyeket a bevonás határnapjától számított 3 évig, a forintérméket a 
bevonás határnapjától számított 1 évig magyar törvényes fizetőeszközre korlátozások és 
feltételek  nélkül  díjmentesen  átváltja.   A   Bank   ezen   szolgáltatás   nyújtását   nem   köti   
nála vezetett fizetési számla meglétéhez.  

 

Abban az esetben, ha a nehezen felismerhető, vagy sérült forintbankjegy, forintérme 
átválthatósága a Banknál nem állapítható meg egyértelműen, úgy a Bank átvételi elismervény 
ellenében a bankjegyeket, érmét –az MNB által elvégzendő szakértői vizsgálat céljából – 
átveszi. Amennyiben a szakértői vizsgálat alapján az érintett bankjegyek, érmék átválthatóak, 
úgy ezen tényről a Bank értesíti az érintettet és vele azt követően elszámol, hogy az MNB a 
Bank számára az ellenértéket megtérítette. Amennyiben a szakértői vizsgálat alapján az érintett 
bankjegyek, érmék nem átválthatóak, úgy a Bank ezen tényről értesíti az érintett személyt. 

 
MagNet Bank Zrt. 

 
 
 

Budapest, 2019. március 5. 


