
KÖZLEMÉNY BANKSZÜNNAP TARTÁSÁRÓL 
 

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Mohácsi Takarék Bank Zrt., a B3 TAKARÉK Szövetkezet, 
a Pannon Takarék Bank Zrt. egyesülésével és az MTB Zrt.  állomány-átruházásával 2019. április 
30. napján létrejövő Takarékbank Zrt. az egyesüléssel és az állományátruházással kapcsolatos 
átállás zavartalan lebonyolítása érdekében, háttérműveletek elvégzése miatt 2019. május 02. és 
03. napján bankszünnapot tart. A pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás bankszünnapon 
történő szüneteltetése a pénztári szolgálatra és a könyvelésre egyaránt kiterjed. 
 
A bankszünnapokat megelőző utolsó munkanapon, 2019. április 30. napján valamennyi fiók normál 
nyitvatartás szerint működik. 
 
2019. április 30. napján az átutalási megbízások tárgynapi teljesítési rendje az alábbiak szerint 
alakul (fedezet megléte esetén): 
 

Forint elszámolás forgalom 
 
Papír alapú átutalási megbízás benyújtása tárgynapi teljesítésre:2019. 04. 30. 14:30 óra. 

Elektronikus átutalási megbízás beküldés tárgynapi teljesítésre:2019. 04. 30. 15:00 óra. 
Csoportos átutalás és csoportos beszedés indítás tárgynapi teljesítésre:2019. 04. 30. 15:00 óra. 
 
Tájékoztatjuk, hogy az ezt követően beküldött forint alapú átutalási megbízások 2019. május 
06. napján benyújtott megbízásoknak minősülnek, és ettől az időponttól kezdődően kerülnek 
teljesítésre. 
 

Deviza elszámolás forgalom 
 
Deviza alapú, papír alapon és elektronikusan benyújtott átutalási megbízások esetén az alábbi 
táblázatban foglalt határidők szerint kerülnek teljesítésre a tranzakciók: 
 

Beküldés 
napja 
T. nap 

SEPA  Konverzió nélkül Konverzióval 

EUR 
konverziós, 
konverzió 

nélküli 

EUR, USD 
Egyéb 

(nem EUR, nem 
USD) devizanemek 

EUR, USD 
Egyéb 

(nem EUR, nem 
USD) devizanemek 

 T T+1 T+2 T+1 T+3 

2019.04.29. 2019.04.29. 2019.04.30. 2019.05.06. 2019.04.30. 2019.05.07. 

2019.04.30. 2019.04.30. 2019.05.06 2019.05.07. 2019.05.06. 2019.05.08. 

2019.05.01. Ünnepnap 

2019.05.02. Bankszünnap 

2019.05.03. Bankszünnap 

2019.05.04. Szombat - munkaszüneti nap 

2019.05.05 Vasárnap - ünnepnap 

2019.05.06. 2019.05.06. 2019.05.07. 2019.05.08 2019.05.07. 2019.05.09. 

 
Bankkártya 
A 2019. április 30. napján 19:00 órától a 2019. május 06. napján 8:00 óráig terjedő időszakban 
bankkártyával történő vásárlásra és készpénzfelvételre maximum a 2019. április 30. napján 19:00 
órakor rendelkezésre álló számlafedezet terhére van lehetőség. Ebben az időszakban a 
bankkártya rendszer működésében kisebb fennakadások előfordulhatnak. 
 
Netbank - Electra Banking (EB) és Electra Internet Banking (EIB) 
A 2019. április 30. napján 19:00 órától a 2019. május 06. napján 8:00 óráig terjedő időszakban 
netbank szolgáltatás szünetel. 
 
A bankszünnapokat követő első banküzemi munkanap 2019. május 06. napja. 
 
Köszönjük az Önök türelmét és megértését! 


