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Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (továbbiakban: MagNet Bank) 

2022. december 16-án (pénteken) egyes bankfiókjai és VideoBank szolgáltatása szervezetfejlesztés miatt rövidebb 

ideig érhető el, mely a hatályos jogszabályok alapján bankszünnapnak minősül. Ezen okból 2022. december 16-án 

(péntek) alábbi bankfiókjaink, valamint VideoBank szolgáltatásunk rövidített nyitvatartási rend szerint állnak 

rendelkezésükre.  

1. Bankfiókok, NetBank szolgáltatás, MagNet MobilBank, MagNet VideoBank, Telefonos 

ügyfélszolgálat, SMS szolgáltatás, széfszolgáltatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bankkártya 

Általános Hirdetmény szerinti normál teljesítési rend.  

Bankkártya 2022.12.16. 
péntek 

ATM készpénzfelvétel belföldön 

Hirdetmény szerinti normál 
teljesítési rend 

ATM készpénzfelvétel külföldön 

POS terminálon történő készpénzfelvétel belföldön (Magyar Posta vagy egyéb belföldi bank) 

POS terminálon történő készpénzfelvétel külföldön 

Bankkártya: POS terminálokon fizikai vásárlás 

Bankkártya: Internetes vásárlás 

Bankkártya letiltása 

SMS szolgáltatás bankkártya használathoz kapcsolódóan 

 

3. Bankfiókokban és elektronikus úton megadott kimenő belföldi forint fizetési megbízások 

átvételének és teljesítésének rendje 

Fizetési megbízás típusa Terhelendő 
számla 

2022.12.16. 
péntek 

Rövidített nyitvatartási renddel (8:00 – 13:00) működő bankfiókok esetén 
a megbízás benyújtásának határideje 

Bankon kívülre/belülre papír alapon benyújtott megbízások 

Eseti átutalás (nem azonnali átutalásnak minősülő) HUF 13:00-ig 

Rendszeres átutalás HUF 13:00-ig 

Felhatalmazás csoportos beszedésre HUF 13:00-ig 

VIBER átutalás (bankon kívül) HUF 13:00-ig 

 

Csatorna / szolgáltatás 2022.12.16. 
péntek 

Bankfiókok 

Rövidített nyitvatartási renddel (8:00 – 13:00) működő bankfiókok: 

- Balatonfüred (8230 Balatonfüred, Arácsi út 16.) 

- Győr (9022 Győr, Kisfaludy u. 44.) 
- Keszthely (8360 Keszthely, Rákóczi út 3.) 

- Sopron (9400 Sopron, Kossuth Lajos u. 19.) 
- Székesfehérvár (8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14.) 

- Szombathely (9700 Szombathely, Király u. 37.) 
- - Veszprém (8200 Veszprém, Szabadság tér 8.) 

További bankfiókok normál nyitva tartási rend szerint: 8:00 – 15:00 

MagNet VideoBank Rövidített nyitvatartási renddel: 8:00 – 15:00 

MagNet NetBank, MagNet MobilBank 
normál rend szerint 

0-24 

Telefonos Ügyfélszolgálat 
normál rend szerint  

0-24 

SMS szolgáltatás 
normál rend szerint  

0-24 

NetBank PUSH üzenet szolgáltatás 
normál rend szerint  

0-24 

Széfszolgáltatás Fenti bankfióki nyitvatartási rend szerint érhető el. 
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A normál nyitvatartási renddel rendelkező bankfiókokban és az elektronikus úton megadott kimenő belföldi forint fizetési megbízások 
átvételének és teljesítésének rendje Általános Hirdetmény szerint normál teljesítési rend szerint.  

 

4. Bankfiókokban és elektronikus úton megadott kimenő deviza fizetési megbízások átvételének és 

teljesítésének rendje 

Fizetési megbízás típusa Terhelendő számla 2022.12.16. 
PÉNTEK 

Rövidített nyitvatartási renddel (8:00 – 13:00) működő bankfiókok 
esetén a megbízás benyújtásának határideje 

Bankon belülre papír alapon benyújtott megbízások 

Eseti átutalás konverzióval HUF/EUR/USD/CHF/GBP 13:00-ig 

Eseti átutalás konverzió nélkül HUF/EUR/USD/CHF/GBP 13:00-ig 

Bankon kívülre papír alapon benyújtott megbízások  

Eseti SEPA átutalás konverzióval HUF/EUR/USD/CHF/GBP 13:00-ig 

Eseti SEPA átutalás konverzió nélkül HUF/EUR/USD/CHF/GBP 13:00-ig 

Eseti nem SEPA átutalás konverzióval HUF/EUR/USD/CHF/GBP 13:00-ig 

Eseti nem SEPA átutalás konverzió nélkül HUF/EUR/USD/CHF/GBP 13:00-ig 

 

A normál nyitvatartási renddel rendelkező bankfiókokban és az elektronikus úton megadott kimenő deviza fizetési megbízások átvételének és 
teljesítésének rendje Általános Hirdetmény szerint normál teljesítési rend szerint.  

 

5. Bejövő deviza, illetve belföldi forint átutalások teljesítésének rendje 

Fizetési megbízás típusa Jóváírandó számla 
2022.12.16. 

PÉNTEK 

Bejövő forint átutalások jóváírása HUF 
Általános Hirdetmény szerint normál 

teljesítési rend szerint 

GIROInstant platformon bejövő forint azonnali átutalás 
jóváírása 

HUF 
Általános Hirdetmény szerint normál 

teljesítési rend szerint 

Beérkező devizautalási megbízás elszámolása konverzióval 
és konverzió nélkül (beleérte a SEPA utalásokat is) 

HUF/EUR/USD/CHF/GBP 
Általános Hirdetmény szerint normál 

teljesítési rend szerint 

 

6. Pénztári készpénzműveletek 

Pénztári készpénzművelet 
2022.12.16. 

PÉNTEK 
Rövidített nyitvatartási renddel (8:00 – 13:00) működő bankfiókok esetén 

Készpénz befizetés 8:00 – 13:00 

Készpénz felvét 8:00 – 13:00 

 

A normál nyitvatartási renddel rendelkező bankfiókokban Általános Hirdetmény szerint normál teljesítési rend szerint.  

 

7. Betétek 

Betétműveletek 
2022.12.16. 

PÉNTEK 
Rövidített nyitvatartási renddel (8:00 – 13:00) működő bankfiókok esetén 

Betétlekötés bankfiókban 8:00 – 13:00 

Betétfeltörés bankfiókban 8:00 – 13:00 

 

A normál nyitvatartási renddel rendelkező bankfiókokban és elektronikusan az Általános Hirdetmény szerint normál teljesítési rend szerint. 

 


