Hirdetmény
a Magyar Nemzeti Bank által a Magyar Nemzeti Banknál forint bankszámlával rendelkező ügyfelek,
valamint a pénzfeldolgozó szervezetek részére készpénzben végzett műveletekkel kapcsolatos díjakról,
különdíjakról, valamint ezek elszámolási rendjéről

I. AZ MNB ÁLTAL KÉSZPÉNZBEN VÉGZETT MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAK, KÜLÖNDÍJAK
1. Készpénzkezelési díj
a) Az MNB a forgalomképes bankjegyek bankszámla javára történő befizetésekor – a g) pontban foglaltak kivételével
– bankjegyenként
aa) az 5000 forintos címlet esetében
ab) a 10 000 forintos címlet esetében
ac) a 20 000 forintos címlet esetében

0,3 Ft
0,7 Ft
1,5 Ft

készpénzkezelési díjat számít fel.
b) Az MNB a forgalomképes bankjegyek bankszámla terhére történő kifizetésekor – a g) pontban foglaltak kivételével
– bankjegyenként
ba) az 5000 forintos címlet esetében
bb) a 10 000 forintos címlet esetében
bc) a 20 000 forintos címlet esetében

0,3 Ft
0,7 Ft
1,5 Ft

készpénzkezelési díjat számít fel.
c) Az MNB az 500, az 1000 és a 2000 forintos címletű bankjegyek bankszámla javára történő befizetésekor, továbbá
bankszámla terhére történő kifizetésekor készpénzkezelési díjat nem számít fel.
d) Selejt bankjegy bankszámla javára történő befizetésekor az MNB készpénzkezelési díjat nem számít fel.
e) A forgalomból bevont, törvényes fizetőeszközre átváltható bankjegy és érme bankszámla javára történő
befizetésekor az MNB készpénzkezelési díjat nem számít fel.
f) A hiányos bankjegy, a nehezen felismerhető, valamint a sérült bankjegy és érme bankszámla javára történő
befizetésekor az MNB készpénzkezelési díjat nem számít fel.
g) Az MNB a Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet (a továbbiakban: Veszélyhelyzet) időtartama alatt készpénzkezelési díjat nem számít fel.

2. Különdíj
a) Az MNB az Ügyfél bankszámla javára történő befizetéseiben, illetve az átváltásra átadott készpénzben a jegybanki
pénzfeldolgozás során fellelt bankjegy hamisítványok után a hamis bankjegy címletértéke kétszeresének megfelelő
összegű különdíjat számít fel1.
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b) Az MNB az Ügyfél által bankszámla javára befizetett, illetve az átváltásra átadott bankjegyeknél a jegybanki
pénzfeldolgozás során fellelt, és az elektronikus nyilvántartásban rögzített különbözet előfordulásakor az alábbiak
szerinti különdíjat számítja fel2:
ba) az adott naptári negyedév során 6-20 alkalommal előforduló különbözet esetén, tárgynegyedévenként
100 000 Ft,
bb) az adott naptári negyedév során 20 alkalmat meghaladóan előforduló különbözet esetén,
tárgynegyedévenként 200 000 Ft.
c) Az MNB a rendkívüli nyitvatartási igényt nem igénylő helyzetben, de az Üzleti Feltételekben meghirdetett általános
nyitvatartási rendtől eltérő időpontban lebonyolított készpénzes tranzakciók esetén, a szállítójárműnek a zsilipbe
való beállása után az alábbi zsiliphasználati különdíjat számítja fel 3:
ca) 16:00-17:00 óra között lebonyolított készpénzes tranzakció esetén, a zsilipbe való beálláskor
alkalmanként 60 000 Ft + ÁFA,
cb) 17:01-18:00 óra között lebonyolított készpénzes tranzakció esetén, a zsilipbe való beálláskor
alkalmanként 120 000 Ft + ÁFA,
cc) 18:01-21:00 óra között lebonyolított készpénzes tranzakció esetén, a zsilipbe való beálláskor
alkalmanként 240 000 Ft + ÁFA.
3. Selejt bankjegy átváltásának díja
A selejt bankjegyet az MNB – az Üzleti Feltételekben meghatározottak szerint - díjmentesen váltja át.
4. Forgalomból bevont, törvényes fizetőeszközre átváltható bankjegy és érme átváltásának díja
A forgalomból bevont, törvényes fizetőeszközre átváltható bankjegyet és érmét az MNB – az Üzleti Feltételekben
meghatározottak szerint – díjmentesen váltja át.
5. Hiányos bankjegy, nehezen felismerhető, valamint sérült bankjegy és érme átváltásának díja
A hiányos bankjegyet, a nehezen felismerhető, valamint sérült bankjegyet és érmét az MNB – az Üzleti Feltételekben
meghatározottak szerint – díjmentesen váltja át.
6. Szakértői vizsgálat díja
Az MNB a hozzá beérkezett hazai és külföldi bankjegyek és érmék szakértői vizsgálatát díjmentesen végzi.
7. A kihelyezett jegybanki pénzkészlettel kapcsolatos díjak
a) Az MNB a kihelyezett jegybanki pénzkészletet kezelő Ügyfél részére a készletből az MNB-be történő
készpénzleadásért, a készletbe az MNB-től történő készpénzfelvételért és a készletben az MNB-ben történő
címletváltásért
aa) az 5, 10, 20 és 100 forintos címletek esetén – az ad) alpontban foglaltak kivételével – érménként 0,3 Ft
díjat számít fel,
ab) az 50 és 200 forintos címletek esetén – az ad) alpontban foglaltak kivételével – érménként 0,3 Ft díjat
számít fel,
ac) a bankjegyekre díjat nem számít fel,
ad) a Veszélyhelyzet időtartama alatt díjat nem számít fel.
b) Az MNB a kihelyezett jegybanki pénzkészletbe történő befizetésért, a készletből történő készpénzfelvételért és a
készletben végrehajtott címletváltásért a tranzakciót kezdeményező MNB Ügyfél részére díjat nem számít fel.
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Az Üzleti Feltételek VII. fejezet 2.8. pontja alapján
Üzleti Feltételek II. fejezet 2.2.7. pontja alapján.
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8. Az éjszakai kihelyezett jegybanki bankjegykészletben megállapított mennyiségi eltérés vagy a bankjegyek
feldolgozott állapotára és csomagolására vonatkozó szabályok megsértésének különdíja4
a) Az éjszakai kihelyezett jegybanki bankjegykészletben adott naptári éven (a továbbiakban: tárgyév) belüli első
alkalommal történő eltérés, illetve a bankjegyek feldolgozott állapotára és csomagolására vonatkozó szabályok
megsértésének (a továbbiakban együtt: szabályszegés) megállapítása esetén az MNB az éjszakai kihelyezett
jegybanki bankjegykészletnek a Számlatulajdonossal a jegybanki bankjegykészlet éjszakai kihelyezésére kötött
szerződés 1. pontjában meghatározott keretösszeg alapegysége kétszerese után, a szerződésszegés megállapítása
napján érvényes jegybanki alapkamat alapján 1 napra számított kamatkompenzációnak megfelelő mértékű
különdíjat számít fel.
b) A szerződésszegés tárgyéven belüli ismételt megállapítása esetén az MNB az éjszakai kihelyezett jegybanki
bankjegykészletnek a Számlatulajdonossal a jegybanki bankjegykészlet éjszakai kihelyezésre kötött szerződés 1.
pontjában meghatározott keretösszeg alapegysége után, a szerződésszegés megállapítása napján érvényes
jegybanki alapkamat alapján 30 napra számított kamatkompenzációnak megfelelő mértékű különdíjat számít fel.

II. A KÉSZPÉNZBEN VÉGZETT MŰVELETEK DÍJAINAK, KÜLÖNDÍJAINAK FELSZÁMÍTÁSA, ELSZÁMOLÁSA
1. Az MNB a Számlatulajdonos Ügyfél számára a készpénzben végzett műveletek díjait és különdíjait – a 2. pontban
foglaltak kivételével – a pénztári be- és kifizetés elszámolásakor számítja fel.
2. Az MNB a számlatulajdonos Ügyfél számára az I. 2. a) pont alatti díjat a szakértői vizsgálat lezárását követő
munkanapon, az I. 2. b) pont alatti díjat a tárgynegyedévet követő 5. munkanapon, az I. 2. c) pont alatti díjat a
zsiliphasználatot követő munkanapon, az I. 8. pont alatti díjakat a szabályszegés megállapításakor számítja fel.
3. Az MNB a Pénzfeldolgozó Szervezet Ügyfelet terhelő díjakról, különdíjakról az Ügyfél részére alkalmanként számlát
állít ki. A Pénzfeldolgozó Szervezet Ügyfél a díjak, különdíjak összegét az MNB által a számlán megjelölt (1901700401679000-30900003 számú) bankszámla javára, a számla keltétől számított 15 naptári napon belül köteles átutalni.
4. Amennyiben a Pénzfeldolgozó Szervezet Ügyfél bármely fizetési kötelezettségének a megjelölt határidőben nem
tesz eleget, úgy az MNB jogosult az őt megillető összeget a Pénzfeldolgozó Szervezet Ügyfél által – az Üzleti
feltételekben foglalt – Nyilatkozatban megjelölt bankszámla terhére benyújtott, felhatalmazó levélen alapuló
beszedési megbízás útján érvényesíteni.
Amennyiben a bankszámla nem nyújt fedezetet az MNB-t megillető összeg egészére, a Pénzfeldolgozó Szervezet
Ügyfél köteles az MNB általi írásbeli értesítést követő 3 naptári napon belül a még fennálló tartozását az MNB
részére megfizetni.
5. Amennyiben a fizetendő díj végösszege fillér végződésű, annak forintösszegét az MNB a kerekítés szabályai szerint
állapítja meg.

Az MNB a jelen Hirdetményben foglaltakat a közzététel napjától alkalmazza.

Budapest, 2020. március 28.

MAGYAR NEMZETI BANK
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A jegybanki bankjegykészlet éjszakai kihelyezésére kötött megállapodás 8. pontja alapján.
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