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RENDKÍVÜLI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 
 

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10, cégjegyzékszám: 01-
10-041206) ezúton nyújt rendkívüli tájékoztatást befektetési szolgáltatási tevékenységének módosítot t 
rend szerint történ ő végzésér ől, a 2018. november 10., valamint 2018. december 01. és 2018. 
december 15. szombati napokra vonatkozóan. 

1. A korábbi, 2018. október 5-én kelt és közzétett Ügyféltájékoztatóban szereplő információ, miszerint a 
„Diófa Alapkezel ő Zrt. befektetési jegyeinek forgalmazásával  összefüggő megbízások leadásának 
időpontja 9:00-12:00 között lesz elérhető”, az Alapkezelő 2018. október 26-ai keltezésű Rendkívüli 
Közzététele alapján úgy módosul , hogy a fent megjelölt napokon a Diófa Alapkezelő Zrt. befektetési 
jegyeinek forgalmazása szünetel és az azokat követ ő munkanapokon folytatódik a folyamatos 
forgalmazás. 
 
Ugyancsak az Alapkezelőtől, 2018. november 8-án kapott információk alapján tesszük közzé, hogy a 
megjelölt napokon nem lesz sem értékelés, sem elszámolás , ezért a T+1, T+2 elszámolású 
papíroknál a szombati munkanap nem kerül beszámításra, minek következtében a pénteki napon felvett, 
T+2 napos megbízások csak az azt követő hét keddjén lesznek teljesíthetők a hétfői munkanap helyett. 

   
2. A 2018. november 10., valamint 2018. december 01 . és 2018. december 15. szombati munkanapon 

a Bank kizárólag az alábbi megbízásokat fogadja be a következ ő befogadási id ő szerint : 
 

Értékpapír ügylet típusa  Megbízás leadásának id őpontja  

Diófa Alapkezel ő Zrt. befektetési jegyeinek 
forgalmazásával  összefüggő megbízások forgalmazási és elszámolási szünnap 

Egyéb befektetési jegyek forgalmazásával  
összefüggő megbízások forgalmazási és elszámolási szünnap 

Tőzsdén kívüli  értékpapír ügylet  – forintban 
denominált állampapír tranzakciók 9:00-12:00 

Számlavezetéssel kapcsolatos megbízások 
(számlanyitás, számlazárás) 
Számlaműveletekre vonatkozó rendelkezések 
(pld. befizetés ügyfélszámlára, értékpapír transzfer, 
stb.) KIVÉVE: Deviza ügyletek*  

9:00-12:00 

Számlaműveletekre vonatkozó rendelkezések 
átutalás ügyfélszámláról 9:00-12:00 

*Deviza ügyletek lebonyolítására nem lesz lehetőség 

3. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy 2018. december 24. hétf ő, 2018. december 25. kedd és 2018. 
december 26. szerda, valamint 2018. december 31. hé tfő és 2019. január 01. kedd munkaszüneti 
napok , ezért a befektetési szolgáltatási tevékenységével kapcsolatos megbízások megadására 
kizárólag az Electra Internet Banking értékpapír modulján keresztül lesz mód.  
A megbízások befogadására az azokat követő banki munkanapokon, úgymint 2018. december 27. 
csütörtöki, illetve 2019. január 02. szerdai napokon nyílik majd újra lehetőség. 

 

Köszönjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét! 

Budapest, 2018. november 08. 

Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 
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