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1. Általános információ az Aprópénz befizető gép adatairól 

 

Típusa: CDS 820 

Gyártó:  

Cégnév: Scan Coin Jägershillgatan  

Székhely:26 SE-213 75 Malmö Svédország 

Elérhetőségek:  

TEL.: +46/40/600-06-00 

E-MAIL: info@scancoin.se 

Üzemeltető:  

Cégnév: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.  

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy u. 98. 

Elérhetőségek:  

TEL.: (06-40) 20-40-60 

E-MAIL: info@magnetbank.hu  

 

Az aprópénz befizető gép az alábbi MagNet Bankfiók(ok)ban érhető el: 

Belvárosi fiók 

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. 

Székesfehérvári Közösségi Pont 

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14. 
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2. Fogalmak 
 

Aprópénz befizető gép: az Általános információban meghatározott típusú forint érme befizetésére és 

feldolgozására alkalmas készülék  

Aprópénz befizető gép kézikönyv: az Aprópénz befizető gép használatát és annak feltételeit tartalmazó 

leírás (továbbiakban: Kézikönyv) 

Ellenőrző szelvény: az Aprópénz befizető gép által, megfelelő biztonsági technológiával kibocsájtott, 

befizetés összegét igazoló, papíralapú bizonylat 

Felhasználó: az a természetes személy, aki az Aprópénz befizető gépet saját nevében, vagy egy másik 

természetes vagy jogi személy képviseletében használja 

Gyártó: az Aprópénz befizető gépet készítő vállalkozás 

HUF érmeváltási költség: A Magánszemélyek részére a MagNet Bank Zrt.-nél alkalmazott 

pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről szóló Hirdetményben, illetve Vállalkozások, 

vállalkozók és egyéb szervezetek részére a MagNet Bank Zrt.-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, 

jutalékokról és költségekről szóló Hirdetményben szereplő díjtétel 

Üzemeltető: az Aprópénz befizető gépet működtető vállalkozás 

Üzemidő: azon időszakasz, amikor az Aprópénz befizető gép használható  

 

   



3. Általános tájékoztató az Aprópénz befizető gépről 
 

3.1 A használat feltételeit tartalmazó dokumentumok 

 

Az Aprópénz befizető gép használatának részleteit a Kézikönyv tartalmazza, míg a díjak, kondíciók 

részletes leírását és tételeit a Magánszemélyek részére a MagNet Bank Zrt.-nél alkalmazott 

pénzforgalmi díjakról, jutalékokról és költségekről szóló Hirdetmény, illetve Vállalkozások, 

vállalkozók és egyéb szervezetek részére a MagNet Bank Zrt.-nél alkalmazott pénzforgalmi díjakról, 

jutalékokról és költségekről szóló Hirdetmény tartalmazza.  

A Kézikönyv elérhető az Aprópénz befizető gép(ek)nél, míg a Hirdetmények megtalálhatóak a MagNet 

Bankfiókokban, illetve letölthetőek a www.magnetbank.hu honlapról. 

3.2 Befizethető érmék 

 

Az Aprópénz befizető gép a Magyarországon forgalomképes forint érmék befizetését tudja kezelni, az 

erőteljesen szennyezett, kopott vagy deformálódott érméket visszautasíthatja, amelyeket visszafizet. 

3.3 Az Aprópénz befizető gép üzemideje 

 

Az Aprópénz befizető gép csak a bankfiók nyitvatartási ideje alatt használható. A nyitvatartási idő 

megtalálható a http://www.magnetbank.hu/kapcsolat/fiokkereso menüpont alatt. 

3.4 Az Aprópénz befizető gép használatának feltételei 

 

Az Aprópénz befizető gép csak a 3.1, 3.2 és 3.3-as pontok alkalmazása mellett használható az alábbi 

feltételek egyidejű figyelembe vétele mellett: 

- az Aprópénz befizető gép csak a MagNet Bank alkalmazásában álló ügyintéző tájékoztatása és 

felügyelete mellett használható; 

- egy ügyfél egy nap maximum 1000 db érmét1 fizethet be. 

 

Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy az Aprópénz befizető gép használatát indoklás 

kötelezettsége nélkül felfüggessze. 

 

Az Aprópénz befizető gép használatával a Felhasználó a Kézikönyvben foglaltakat 

tudomásul veszi, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

  

 
1  A napi maximum limit korlátozható, ha a gép tárolókapacitása megtelik, erről előzetesen a MagNet Bank 
ügyintézője tájékoztatást fog nyújtani. 

http://www.magnetbank.hu/
http://www.magnetbank.hu/kapcsolat/fiokkereso


4. Az Aprópénz befizető gép használata 
 

Figyelem! Az Aprópénz befizető gép csak a 3-as pontban leírtak ismeretében, azok elfogadása után 

használható.  

1. Készítse elő személyes okmányait 

2. Nyomja meg a gép felső részén elhelyezett bármelyik gombot 

3. A befizetni kívánt aprópénzt helyezze a felső gyűjtőtálcába  

4. A fogókar segítségével emelje meg a gyűjtőtálcát és ürítse az aprót a gépbe 

5. Folytassa a pénz adagolását a befizetni kívánt mennyiség eléréséig, illetve amíg el nem éri a napi 

maximum limitet 

6. Várjon, amíg a gép feldolgozza a befizetést 

7. Ellenőrizze a befizetett összeget a kijelzőn 

8. Vegye el az ellenőrző szelvényt 

9. Fáradjon a pénztárhoz az ellenőrző szelvénnyel 

10. Személyes okmányai átadásával igazolja magát és adja át az ellenőrző szelvényt 

11. Írja alá a bizonylatokat 

12. Vegye át a HUF érmeváltási költség levonása után maradt készpénzt 

 

5. Felelősség kizárása 

 

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a gép nem megfelelő használatából és az előírások be nem 

tartásából eredő károkért! 

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá a Gyártó által ellenőrzött Aprópénz befizető gép részét 

képező szoftverek és hardverek hibás működéséért és az azokból eredő károkért. A Felhasználó az 1-es 

pontban meghatározott elérhetőségeken a Gyártónál tud reklamálni. 

 

 

MagNet Bank Zrt. 


