
  

Mire ügyeljen deviza átutalási megbízás kitöltésekor/rögzítésekor? 

Eseti deviza átutalási megbízását benyújthatja papíralapon vagy elektronikus csatornán (Budapest 

Internetbankon vagy Budapest Bank Üzleti Terminálon), ez utóbbi használata esetén ügyeljen arra, 

hogy a Bank által biztosított legfrissebb verziót használja). 

Állandó deviza átutalási megbízást a Bank jelenleg kizárólag papír alapon, bankfiókban, ügyintézőnek 

átadva fogad be. Erre a célra a megbízási formanyomtatvány a Bank honlapjáról tölthető le:  

https://www.budapestbank.hu/common/letoltes/vallalat/vallalat_szamla_dev_allandoatutalas_meg

bizas.pdf. 

Bankon kívüli deviza átutalási megbízását aznapi teljesítésre papíralapon 10:00 óráig, elektronikus 

csatornán normál teljesítésre 14:00 óráig, Nemzetközi T értéknapos megbízás esetén 15:00 óráig 

nyújthatja be. A befogadási határidő után benyújtott megbízások teljesítése a következő banki 

munkanapon történik. 

Nemzetközi T értéknapos megbízás kizárólag Internetbankon vagy Üzleti Terminálon keresztül 

nyújtható be, konverzió nélküli EUR, USD és GBP devizanemű tételek esetében (azaz mind a terhelendő 

számlának, mind a megbízás, ill. a teljesítés devizanemének azonosnak kell lennie). 

A Bank az ügyfelei által benyújtott deviza átutalási megbízásokat T+1 értéknappal teljesíti, kivéve a 

Nemzetközi és Bankon belüli T értéknapos megbízásokat. Az értéknap jelenti azt a banki munkanapot, 

melyen a megbízás összege a kedvezményezett bankjának számláján jóváírásra kerül. Arra, hogy a 

kedvezményezett számláján a bankja mikor írja jóvá a megbízás összegét, a Banknak sem rálátása, sem 

ráhatása nincsen. A Bank az értéknapok listáját honlapján teszi közzé. 

Papíralapon benyújtott megbízás esetén ügyeljen arra, hogy a megbízást olvashatóan kitöltve, javítás 

nélkül nyújtsa be és a megbízást úgy írja alá, ahogy a Banknak az aláírásmintáját megadta.  

Elektronikus csatornán benyújtott megbízás esetén ügyeljen arra, hogy amennyiben több számlája van 

rögzítve, terhelendő számlaként azt a számláját válassza ki, amelynek terhére a megbízás teljesítését 

kéri. 

Felhívjuk figyelmét, hogy deviza átutalást újonnan nyitott számla terhére kizárólag a következő banki 

munkanapon nyújthat be. 

A megbízás kitöltése/rögzítése során ügyeljen arra, hogy a megbízás devizaneme független a deviza 
átutaláson szereplő terhelendő számla devizanemétől, így amennyiben pl. EUR 1.000,00 összeget kíván 
partnerének utalni, úgy mind a megbízás, mind a teljesítés devizanemeként EUR-t, összegeként 
1.000,00-t tüntessen fel (tehát pl. egy forintszámla terhére indított megbízás esetén, ha a megbízás 
devizanemeként HUF, összegként 1.000,00, teljesítés devizanemeként EUR kerül feltüntetésre, úgy a 
Bank a megbízást ennek megfelelően 1.000,00 Ft-nak megfelelő EUR-ként teljesíti).  

Bankon kívüli deviza átutalási megbízás esetén a teljesítés devizaneme csak abban az esetben térhet 
el a megbízás devizanemétől: 

- amennyiben a megbízás devizaneme megegyezik a terhelendő számla devizanemével 
- amennyiben a teljesítés devizaneme megegyezik a terhelendő számla devizanemével 

 
A példát az alábbi táblában mutatjuk, hogy milyen esetek lehetségesek a terhelendő számlaszám, a 
megbízás, illetve a teljesítés devizaneme esetében. 
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Terhelendő számlaszám 

devizaneme 
Megbízás devizaneme Teljesítés devizaneme 

EUR EUR EUR 

EUR USD USD 

EUR USD EUR 

EUR EUR USD 

 

Minden egyéb esetben a megbízás visszautasításra kerül „Nem megfelelő devizanemek” indokkal. 

Amennyiben küldöldre kíván forintot utalni, úgy a megbízást a Bank akkor tudja teljesíteni, ha 
rendelkezésére áll a kedvezményezett bankjának forintszámla kapcsolata. Ennek hiányában mindent 
megtesz annak érdekében, hogy ezt az adatot beszerezze, ugyanakkor válasz hiányában (az első üzenet 
kiküldését követő második megkeresés után) vagy nemleges válasz esetén a megbízás visszautasításra 
kerül. 

Bankon kívüli konverziós deviza átutalási megbízások esetén a Bank deviza árfolyamot alkalmaz, 

amennyiben viszont megbízásának összege eléri vagy meghaladja az EUR 10.000,00 (vagy annak 

megfelelő más devizanemű) összeget, úgy lehetősége van egyedi árfolyamot kérni. Papíralapú 

megbízás esetén kérjük ebben az esetben a megbízást ügyintézőnek adja át, ne a bankfiókban található 

gyűjtőládába helyezze el. Amennyiben megbízása befogadásakor a Bank által jegyzett sztenderd egyedi 

árfolyam kedvezőtlenebb, mint a deviza árfolyam, megbízását a Bank az Ön számára kedvezőbb 

árfolyamon teljesíti. 

Partnere adatainak rögzítése során ügyeljen arra, hogy EGT tagországba irányuló megbízás esetén 

minden esetben helyes IBAN formátumú számlaszámot tüntessen fel a kedvezményezett 

számlaszámaként. (Ld. még: https://www.budapestbank.hu/szolgaltatas/vallalat/szamlavezetes-

deviza-iban.php). 

Mivel számos nem EGT tagállam is IBAN számlaszámot használ, kérjük, hogy amennyiben partnere 

számlaszámaként IBAN formátumú számlaszámot adott meg, a megbízáson Ön is azt rögzítse. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a megbízás benyújtásakor nincs lehetőség SEPA megbízás kiválasztására. 

Amennyiben a megbízáson feltüntetett adatok lehetővé teszik, úgy a Bank az Ön megbízását SEPA-ként 

teljesíti. 

Megbízásának Bank általi teljesítését SWIFT másolattal igazolhatja, az erre vonatkozó igényét a 

megbízás megfelelő rovatában kell megadnia. A másolat a megbízás feldolgozásának napján 

automatikusan kerül továbbításra. SWIFT másolat iránti utólagos igényét a Telebanknál vagy 

bankfiókban jelezheti. Díjáról az aktuális hirdetményben tájékozódhat. 
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