HIRDETMÉNY
Pénztári címletváltásról, forgalomképes és forgalomképtelen forintbankjegyek és forintérmék kezeléséről

A CITIBANK EUROPE PLC MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE (székhelye: 1138 Budapest, Váci út
80., nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság 01-17-000560)
amely a CITIBANK EUROPE PLC (székhelye 1 North Wall Quay, Dublin 1, nyilvántartás helye és
száma: Companies Registration Office, no. 132781), Írországban bejegyzett társaság nevében és
képviseletében jár el (továbbiakban: Bank) az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit:

A. Forintbankjegyek és forintérmék címletváltása
A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos
technikai feladatokról szóló 19/2019 (V.13.) MNB rendelet 38/2020. (X.21.) módosításának
8. –forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának szabályairól szóló – fejezete, továbbá a
forintbankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos
technikai feladatokról szóló 20/2019. (V.13.) MNB rendelet 39/2020 (X.21.) módosításának 5. –
forintérmék címletváltásának és átváltásának szabályairól szóló – fejezete alapján:
A Bank a forgalomképes forintbankjegyekből egy alkalommal összesen legfeljebb 50 darabot vált át
más címletű forgalomképes forintbankjegyre, illetve - legfeljebb 100 darabig – forgalomképes
forintérmére, míg forintérme esetében egy alkalommal legfeljebb 50 darab cseréjét végzi el.
A Bank a címletváltást nála vezetett fizetési számla meglétéhez köti. A Bank a címletváltásért a 19/2019
(V.13.) MNB rendelet §22. szerint az alábbi díjakat számítja fel:
 bankjegyről - bankjegyre: kifizetésre kerülő forintbankjegy névértékének 3%-a
 bankjegyről – érmére: kifizetésre kerülő forintérme névértékének 10%-a
 érméről - bankjegyre: kifizetésre kerülő forintbankjegy névértékének 3%-a
 érméről – érmére: a becserélt forintérme névértékének 10%-a
A Bank címletváltás keretében nem köteles átváltani azt a forintbankjegyet és forintérmét, amelynek a
valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen, továbbá azt a forintérmét sem, amelyet
szándékosan megcsonkítottak (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált). A nem egyértelműen valódi
forintbankjegy és forintérme tekintetében a Bank valódiságvizsgálatot végez, és az általa
hamisgyanúsnak minősített forintbankjegyet és forintérmét köteles a Magyar Nemzeti Banknak átadni.

B. Nehezen felismerhető, valamint sérült forintbankjegyek és forintérmék cseréje
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 16. – a pénzkibocsátásról szóló – fejezete
alapján:
A Bank a nehezen felismerhető, valamint a sérült bankjegyet és érmét fizetési művelet során elfogadni
nem köteles. Azt az MNB – a törvényben meghatározottak szerint – törvényes fizetőeszközre
névértéken költségmentesen átváltja.

A Bank a hiányos vagy más okból sérült (forgalomképtelen), illetve bevonás alatt álló forintbankjegyet
és érmét címletváltásra a vonatkozó hatályos MNB rendeletnek megfelelően elfogadja.
A Bank azokat a hiányos, sérült forintbankjegyeket, amelyek felülete nem haladja meg az 50%-ot, az
ügyféltől térítésmentesen átveszi, és az MNB-nek továbbítja bevonás és megsemmisítés céljából.
A Bank nem köteles cserélni vagy pénztári befizetésre elfogadni azt a forintbankjegyet és forintérmét,
amelynek a valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen, továbbá azt a forintérmét
sem, amelyet szándékosan megcsonkítottak (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált). A nem
egyértelműen valódi forintbankjegy és forintérme tekintetében a Bank valódiságvizsgálatot végez, és az
általa hamisgyanúsnak minősített forintbankjegyet köteles a Magyar Nemzeti Banknak átadni.

C. Forgalomból bevonás alatt álló és forgalomból bevont, törvényes fizetőeszköznek már
nem minősülő bankjegyek és érmék cseréje
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 16. – a pénzkibocsátásról szóló – fejezete
alapján:
A Bank a forgalomból az MNB által bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő
forintbankjegyeket a bevonás határnapjától számított 3 évig, a forintérméket a bevonás határnapjától
számított 1 évig díjmentesen érvényes magyar fizetőeszközre átváltja. A díjmentes átváltási
kötelezettség csak az adott, bevont bankjegy címletével megegyező törvényes fizetőeszközre való
cserére vonatkozik.
A Bank ezt a tevékenységet nála vezetett fizetési számla meglétéhez, illetve általa nyújtott szolgáltatás
igénybevételéhez nem köti, azt mind magánszemélyek, mind gazdálkodó szervezetek részére egyaránt
elvégzi.
Amennyiben az átváltást az ügyfél más címletben való kifizetésben kéri, úgy a Bank az „A” bekezdésben
feltüntetett, címletváltásért meghatározott díjakat számítja fel az ügyfél részére.
A 3 illetve 1 éves határidő letelte után a Bank nem köteles a bevont bankjegyeket és forintérméket
átváltani, azokat az MNB – a törvényben meghatározottak szerint – a bevonási időpontot követően,
Budapest V. kerület Kiss Ernő u. 1. szám alatti pénztárában bankjegyek esetében 20 évig, míg
forintérmék esetében 5 évig törvényes fizetőeszközre névértéken költségmentesen átváltja.
A Magyar Nemzeti Bank által forgalomból bevont forintbankjegyeket a bevonás határnapját követő 3
évig, forintérméket a bevonás határnapját követő 1 évig a Bank a nála fizetési számlával rendelkező
ügyfeleitől pénztári befizetés céljából is elfogadja.
A Magyar Nemzeti Bank által forgalomból bevonás alatt álló forintbankjegyeket, forintérméket a Bank a
bevonás határnapjáig pénztári befizetés, valamint címletváltás céljából elfogadja.
Ez esetben előzetes értesítés nélkül a Bank egy alkalommal összesen legfeljebb 50 darab
forintbankjegyet vált át más címletű forgalomképes forintbankjegyre, illetve - legfeljebb 100 darabig –
forgalomképes forintérmére, míg forintérméből egy alkalommal legfeljebb 50 darab cseréjét végzi el.

Ezt meghaladó átváltási szándékot a meghatározott címletek iránti pontos igényükkel az ügyfeleknek a
kifizetés napját megelőző 1 banki nappal korábban 13 óráig kell az alábbi lehetőségek egyikén
megtenni:
• Telefaxon: +36 1 412 6099
• Személyesen a Bank Vállalti Pénztárában (1138 Budapest, Váci út 80.)
• A bank fizetési számlával rendelkező ügyfelei a bejelentést a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül is
megtehetik.
A Bank a jelen Hirdetményben feltüntetett szolgáltatásokat Vállalati Pénztárában (1138 Budapest, Váci
út 80.) nyújtja.
Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank a fent meghatározott összes esetben az ügyfélazonosítást
elvégzi.
Amennyiben az átváltás összege meghaladja a 4,5 millió forintot, akkor (A pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. –
Ügyfél-átvilágítási kötelezettségről szóló – fejezete alapján) tényleges tulajdonosi nyilatkozatot is ki
kell tölteniük mind a fizetési számlával rendelkező, mind az eseti ügyfeleknek.
Jelen hirdetmény a Kondíciós Lista részét képezni.
Az említett intézkedések augusztus 23-i hatállyal lépnek életbe.
Közzététel: 2021. június 21.

