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Hirdetmény a pénztári címletváltásról
A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos
technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet, valamint az érmék feldolgozásáról,
forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló
12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet alapján az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (Bank) a címletváltást és
átváltást az alábbiak szerint végzi:
I.
1)

A Bank a forintbankjegyek címletváltása és átváltása keretében - a 2) pontban foglalt kivétellel egy alkalommal legfeljebb 50 darab forintbankjegy cseréjét végzi el, illetve legfeljebb 100
darab forintérmét ad ki. A forintérmék címletváltása és átváltása keretében - a 2) pontban foglalt
kivétellel - egy alkalommal legfeljebb 50 darab forintérme cseréjét végzi el a Bank.

2)

Az 1) pontban meghatározott mennyiségi korlátozás nem vonatkozik a forgalomból a Magyar
Nemzeti Bank által bevont, törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő bankjegyek és érmék
magyar törvényes fizetőeszközre történő átváltására a 6) pontban meghatározott időtartamon
belül.

3)

A Bank a hiányos forintbankjegyet abban az esetben veszi át címletváltásra és átváltásra,
amennyiben a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét benyújtják. A több – esetlegesen
összeragasztott – darabból álló hiányos forintbankjegy címletváltás és átváltás keretében akkor
váltható át, amennyiben az egyes részek a Bank által megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez
tartoznak, és az egyes részek együttesen a forintbankjegynek a felénél nagyobb részét kiteszik.

4)

A Bank címletváltás és átváltás keretében nem váltja át azt a forintbankjegyet, amelynek a
valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen. A nem egyértelműen valódi
forintbankjegy tekintetében a Bank köteles valódiságvizsgálatot végezni, és az általa
hamisgyanúsnak minősített forintbankjegyet az MNB-nek átadni vagy megküldeni.

5)

A Bank címletváltás és átváltás keretében nem váltja át a szándékosan megcsonkított (pl.
félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérmét, valamint azt a forintérmét, amelynek a
valódisága, illetve névértéke nem állapítható meg egyértelműen. A nem egyértelműen valódi
forintérme tekintetében a Bank köteles valódiságvizsgálatot végezni, és az általa hamisgyanúsnak
minősített forintérmét az MNB-nek átadni vagy megküldeni.

6)

A Bank a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő
forintbankjegyeket a bevonás napjától számított 3 évig azonos címletű, forgalomképes
forintbankjegyre, a forgalomból bevont forintérméket a bevonás napjától számított 1 évig
azonos címletű, forgalomképes forintérmére átváltja.

II.
A Bank a jelen Hirdetmény I. pontja szerinti címletváltást és átváltást – az utolsó bekezdésben
foglalt kivétellel – kizárólag a Banknál bankszámlával rendelkező Ügyfelek részére végez, illetve
azt az általa nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez köti.
A Bank a jelen Hirdetmény I. pontja szerinti címletváltást és átváltást valamennyi pénztárral
rendelkező fiókjában, a pénztári órák alatt végzi.
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A Bank a címletváltási és átváltási tevékenységért díjat számít fel. A díj mértékét a Bank
vonatkozó kondíciós listái tartalmazzák.
A Bank a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által bevont, törvényes fizetőeszköznek nem minősülő
forintbankjegyek átváltását valamennyi, pénztárral rendelkező fiókjában a pénztári órák alatt,
díjmentesen végzi. Az átváltás teljesítése ebben az esetben a Banknál vezetett bankszámla
meglétéhez, illetve a Bank által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez nem kötött.
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