
 
 

 
 
 

 
 

 

Hirdetmény a bankjegyek és érmék forgalmazásával kapcsolatban 
 
 
A Sberbank Magyarország Zrt. a forint címletváltási és átváltási tevékenységet a teljes fiókhálózatában végzi. Bankunk címletváltási 
tevékenységet kizárólag számlavezetett ügyfelei részére végez. 
 
 
Forgalomból bevont forintbankjegyek és forintérmék átváltása 
 
Bankunk a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által bevont forintbankjegyeket a bevonás határnapjától számított három évig, a 
forintérméket a bevonás határnapjától számított egy évig korlátozások és feltételek nélkül díjmentesen váltja át törvényes fizetőeszközre.  
 
 
Hiányos sérült forintbankjegyek és forintérmék átváltása 
 
Bankunk a hiányos forintbankjegyet abban az esetben veszi át címletváltásra és átváltásra, amennyiben a forintbankjegy 50%-ánál nagyobb 
részét benyújtják. A több – esetlegesen összeragasztott – darabból álló hiányos forintbankjegyet címletváltás és átváltás keretében akkor 
váltja át Bankunk, amennyiben az egyes részek a pénztáros által megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek 
együttesen a forintbankjegy 50%-ánál nagyobb részét kiteszik.  
 
Azon hiányos, sérült forintbankjegyeket, amelyeknél nem állapítható meg egyértelműen a forintbankjegy felületének a nagysága, Bankunk 
valamennyi pénztára térítés és díjmentesen veszi át jegyzőkönyv ellenében és az MNB-nek továbbítja szakértői vizsgálat céljából. Az MNB 
szakértői véleménye alapján az 50%-ot meghaladó felületű hiányos sérült forintbankjegy ellenértékét Bankunk megtéríti az ügyfeleinek. 

Bankunk az olyan hiányos forintbankjegyeket, amelynek a felülete a pénztáros által egyértelműen megállapíthatóan nem haladja meg a 
forintbankjegy felületének 50 %-át, az ügyféltől térítésmentesen, az átvételre vonatkozó jegyzőkönyv ellenében bevonja és az MNB-nek 
továbbítja bevonás és megsemmisítés céljából.  
 
Bankunk a nehezen felismerhető és sérült forintérmék átváltását mennyiségi korlátozás nélkül végzi.  
Nehezen felismerhető és sérült forintérme: kopott, elszíneződött, sérült. 
 
Bankunk a forgalomból bevont, valamint a hiányos sérült forintbankjegyek és forintérmék nagyobb mennyiségű átváltását az átváltást végző 
fiók készpénzkészleteinek függvényében előzetes bejelentéshez kötheti.  
 



 
Címletváltás 
 

 

2012. december 28. napján, vagy azt követően megkötött szerződésekre 
vonatkozó mindenkor hatályos 

"Általános Kondíciós Lista - Lakossági 
forint és devizaszámlák általános 
kondíciói - Standard Lakossági 

Bankszámla" megnevezésű Kondíciós 
Lista alapján 

"Általános Kondíciós Lista - 
Vállalati forint és devizaszámlák 
általános kondíciói - Standard 

Vállalati Bankszámla" 
megnevezésű Kondíciós Lista 

alapján 

"Általános Kondíciós Lista KKV és 
Vállalati ügyfelek részére - Vállalati forint 
és devizaszámlák általános kondíciói - 

Standard Vállalati Bankszámla" 
megnevezésű Kondíciós Lista alapján 

Forintbankjegy/forintérme váltása 
forintbankjegyre/forintérmére 

50 db-ig* díjmentes díjmentes díjmentes 

Forintbankjegy váltása 
forintbankjegyre/forintérmére 

50 db-ot 
meghaladóan* 

2019.10.13-ig 2,00% 2,00% 2,00% 

2019.10.14-től 2,05% 2,05% 2,00% 

Forintérme váltása 
forintbankjegyre/forintérmére 

50 db-ot 
meghaladóan* 

2019.10.13-ig 5,00% 5,00% 5,00% 

2019.10.14-től 5,14% 5,14% 5,00% 

 

2012. december 28. előtt megkötött szerződésekre vonatkozó mindenkor 
hatályos 

"Általános Kondíciós Lista - Lakossági 
forint és devizaszámlák általános 
kondíciói - Standard Lakossági 

Bankszámla" megnevezésű Kondíciós 
Lista alapján 

"Általános Kondíciós Lista - Vállalati 
forint és devizaszámlák általános 

kondíciói - Standard Vállalati 
Bankszámla" megnevezésű 

Kondíciós Lista alapján 

"Általános Kondíciós Lista KKV és 
Vállalati ügyfelek részére - Vállalati forint 
és devizaszámlák általános kondíciói - 

Standard Vállalati Bankszámla" 
megnevezésű Kondíciós Lista alapján 

Forintbankjegy/forintérme váltása 
forintbankjegyre/forintérmére 

50 db-ig* díjmentes díjmentes díjmentes 

Forintbankjegy váltása 
forintbankjegyre/forintérmére 

50 db-ot 
meghaladóan* 

2019.10.13-ig 2,60% 2,60% 2,60% 

2019.10.14-től 2,67% 2,67% 2,60% 

Forintérme váltása 
forintbankjegyre/forintérmére 

50 db-ot 
meghaladóan* 

2019.10.13-ig 6,50% 6,50% 6,50% 

2019.10.14-től 6,68% 6,68% 6,50% 

*A befizetendő összegre vonatkozó darabszám 

 
A sérült, illetve bevonás alatt álló bankjegyek és érmék beváltása díjmentes.  
Bankunk címletváltás keretében számlavezetett ügyfeleitől naponta legfeljebb 100 darab forintbankjegyet és 300 darab forintérmét fogad el 
címletváltásra (a kifizetendő címletek pénztárkészlet függvényében). 
 
Valuta 
 
A valuta árfolyamlapunkon szereplő külföldi valuták befizetése/megvásárlása esetén csak a forgalomképes bankjegyeket fogadja el 
Bankunk.  A külföldi valuták érméi közül mindössze az EUR 2 és 1 címleteket forgalmazzuk. Külföldi fizetőeszköz (1 és 2 EUR címletek 
esetében a Bank a váltást a pénztári készletek és a fióki szükségletek figyelembe vételével vállalja. 
A sérült, hiányos, ragasztott, szennyezett és bevonás alatt álló valuta bankjegyeket nem áll módunkban elfogadni.    
 
Megértésüket köszönjük. 
 
SBERBANK MAGYARORSZÁG ZRT. 


