
Tájékoztató 

A SEPA deviza átutalási megbízásokkal kapcsolatos változásokról 

Korábbi tájékoztatásunknak megfelelően összefoglaltuk a SEPA, azaz Egységes Euró Fizetési Övezet 

bevezetésének és működésének fontosabb információit.  

Az Európa Parlament 260/2012 számú, irányelve alapján 2014. február 1-től az euró övezet 

országaiban egységes euró átutalási és beszedési szabvány  ún. Single Euro Payments Area (SEPA) 

lépett életbe. Az euró övezeten kívüli országok esetében - Magyarország is ide tartozik - a SEPA 

szabványokra történő áttérés végső határideje 2016.10.31. Eddig az időpontig a Magyarországon 

működő bankoknak is fel kell készülni az EGT bármely tagállamába irányuló, EUR-ban denominált 

fizetési műveletek SEPA szabványok alkalmazásával történő lebonyolítására.   

Mi a SEPA célja? 

A SEPA tagországok övezetén belül kezdeményezett fizetési műveletek egységes nemzetközi 

standard feltételek alkalmazásával gyorsabban és biztonságosabban kerüljenek teljesítésre. 

Melyek a SEPA tagországok? 

Az Európai Unió 28 tagállamán túl Izland, Liechtenstein, Monaco, Norvégia, Svájc és San Marino 

tartoznak a tagok közé. 

Miben különbözik a SEPA és egy hagyományos deviza átutalás? 

 A SEPA utalás a SEPA tagországokra vonatkozó, egységes, euro összegek fizetésére

kidolgozott szabványos átutalási forma, meghatározott adattartalmi  előírásokkal,

 Nemzetközi IBAN bankszámlaszámot kell alkalmazni, SWIFT és BIC kód megadása nem

kötelező,

 SEPA utalás esetében a fizetési megbízás átvételi napját követő munkanap végéig jóváírásra

kerül a fizetési megbízás összege a kedvezményezett partner bankjánál,

 A küldő és a fogadó partner is a saját bankjának költségeit viseli (megegyezik a korábbi SHA

költségviselési opcióval, BEN és OUR nem választható),

 A költségterhelés külön tranzakcióban szerepel, a megbízás összegéből nem lehet levonni a

megbízás díját,

 Levelező bank költség nem merülhet fel.

 Valamennyi SEPA deviza átutalás esetén lehetőség lesz az eddiginél több adat opcionális

közlésére és fogadására: Partnerek közti egyedi azonosító, Megbízó azonosító, Tényleges

fizető, Tényleges fizető azonosítója, Partner azonosítója, Tényleges kedvezményezett,

Tényleges kedvezményezett azonosítója



Hogyan vehető igénybe a SEPA fizetési mód? 

Az alábbi feltételek együttes teljesülése szükséges: 

 A teljesítés devizaneme EUR,

 SEPA tagországba történik az utalás,

 IBAN számlaszám helyesen megadásra került,

 A küldő és a fogadó partner is saját bankjának költségeit viseli,

 A fogadó bankja tagja a SEPA-nak.

Milyen teljesítési rend vonatkozik a SEPA deviza utalásra? 

DEVIZA fizetési forgalom Munkanap kezdő 
időpontja 

Munkanap záró 
időpontja 

Végső benyújtási 
határidő 

SEPA - Bankon kívül konverzió nélkül 8h 11h 11h 

SEPA - Bankon kívül konverzióval 8h 11h 11h 

SEPA – Bejövő átutalás jóváírása 8h 18h 17h 

Hol adható le a SEPA megbízás? 

 Bankfiókban a deviza átutalási megbízás formanyomtatvány kitöltésével

 NetBankon az átutalások/Deviza tranzakciók menüpont alatt

Milyen díjak, jutalékok és költségek mellett vehetők igénybe a SEPA deviza átutalások? 

A SEPA deviza átutalási megbízások fogadásának és teljesítésének díja megegyezik az azonos 

csatornán benyújtott bankon kívülre irányuló egyéb deviza átutalási megbízások díjával, amelyet a 

mindenkori Lakossági és Vállalati Hirdetmény tartalmaz. 

Egyéb hasznos információk 

 A SEPA koordinálását, felügyeletét végző Európai Központi Bank SEPA-val összefüggő

információkat tartalmazó honlapja

 SEPA tagbankok / SEPA-n keresztül elérhető bankok listája

 SEPA információk a Magyar Bankszövetség honlapján

 Európai Parlament és a Tanács 260/2012 rendelete elérhető itt

 UNIFIISO 20022 XML formátumról bővebben itt tájékozódhat.

Budapest, 2016. október 28. 

Tiszteltettel, 

MagNet Bank 

Fontos információk SEPA utaláshoz:

 A megbízások soron kívüli feldolgozására nincs lehetőség,
 A nem EUR számláról indított utalások esetén a bank által jegyezett kereskedelmi 

devizaárfolyamot alkalmazzuk, egyedi árfolyamon történő utalást nem áll módunkban teljesíteni,

 Kérjük, amennyiben egyedi árfolyamot igényel, úgy előzetesen végezze el a szükséges 
konverziót  és  EUR számlája terhére indítsa el utalását.

https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/nyomtatvanyok/penzforgalmi/devizaatutalasi-megbizas
https://www.magnetbank.hu/NetBank/ugyfel/index.xhtml
https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/hirdetmeny/lakoss/lakossagi-bankszamlak-bankkartyak-es-kapcsolodo-szolgaltatasok-hirdetmenyei/hatalyos-hirdetmeny
https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/hirdetmenyek/vallalati-hirdetmenyek/penzforgalmi-bankszamlak-bankkartyak/ha



