
HIRDETMÉNY

a betétlekötések és pénzforgalmi megbízások teljesítési rendjéről
Érvényes: 2020.03.02-től

NetBank / eBank / Ügyfélterminál / Fax 0:00 - 24:00

VideóBank / TeleBank 8:00 - 21:00

Nyomtatvány 8:30 - 16:00

Megbízás típusa Megbízás benyújtásának módja

NetBank / eBank / Ügyfélterminál

VideóBank / TeleBank

Nyomtatvány

Megbízás típusa Megbízás benyújtásának módja Teljesítés módja
Megbízás végső 

átvételi ideje
Könyvelés ideje Teljesítés ideje

Gránit Bank Zrt. 

referencia 

árfolyama

Készpénz befizetés a számlavezetés 

pénznemében
Nyomtatvány Pénztár T 8:30 - 16:00

átvételt követően 

haladéktalanul

átvételt követően 

haladéktalanul
 - 

Készpénz befizetés a számlavezetés 

pénznemétől eltérő valutanemben
Nyomtatvány Pénztár T 8:30 - 16:00

átvételt követően 

haladéktalanul

átvételt követően 

haladéktalanul
valuta árfolyam

Készpénz kifizetés a számlavezetés 

pénznemében
Nyomtatvány Pénztár T 8:30 - 16:00

átvételt követően 

haladéktalanul

átvételt követően 

haladéktalanul
 - 

Készpénz kifizetés  a számlavezetés 

pénznemétől eltérő valutanemben
Nyomtatvány Pénztár T 8:30 - 16:00

átvételt követően 

haladéktalanul

átvételt követően 

haladéktalanul
valuta árfolyam

Valuta váltás Nyomtatvány Pénztár T 8:30 - 16:00
átvételt követően 

haladéktalanul

átvételt követően 

haladéktalanul
valuta árfolyam

Megbízás típusa Megbízás benyújtásának módja Továbbítás módja
Megbízás végső 

átvételi ideje
(3) Feldolgozás ideje

Partnerbankhoz 

érkezés ideje

Gránit Bank Zrt. 

referencia 

árfolyama

NetBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 17:30

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 17:00

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 13:00

GIRO csoportos beszedési megbízás 

indítása
Ügyfélterminál InterGIRO 1 T 7:00 - 16:15

átvételt követően 

haladéktalanul
T+1  -

NetBank /Ügyfélterminál T 7:00 - 17:30

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 17:00

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 13:00

Megbízás típusa Megbízás benyújtásának módja Teljesítés módja
Megbízás végső 

átvételi ideje
(3) Könyvelés ideje Teljesítés ideje

Gránit Bank Zrt. 

referencia 

árfolyama

Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) számla jóváírás

folyamatosan 

minden naptári 

napon 0:00 - 

24:00

átvételt követően 

haladéktalanul. 

Banki munkanap 23 

óra után vagy 

bankszünnapokon 

átvett megbízások 

könyvelésére 

következő banki 

munkanapon kerül 

sor.  

InterGIRO 1 / InterGIRO 2 számla jóváírás T 7:00 - 18:00

VIBER számla jóváírás T 7:00 - 18:00

PEK számla jóváírás T 7:00 - 18:00

Bejövő nemzetközi átutalás jóváírása 

konverzió nélkül
SWIFT/SEPA számla jóváírás T 7:00 - 18:00

átvételt követően 

haladéktalanul

átvételt követően 

haladéktalanul
 -

Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) számla jóváírás

folyamatosan 

minden naptári 

napon            0:00 

- 24:00

átvételt követően 

haladéktalanul. 

Banki munkanap 23 

óra után, vagy 

bankszünnapokon 

átvett megbízások 

könyvelésére 

következő banki 

munkanapon kerül 

sor.

átvételt követően 

haladéktalanul
azonnali árfolyam

SWIFT/SEPA számla jóváírás T 7:00 - 11:30

InterGIRO 1 / InterGIRO 2 számla jóváírás T 7:00 - 11:30

VIBER számla jóváírás T 7:00 - 11:30

Megbízások benyújtása

PÉNZTÁRI TRANZAKCIÓK

Felhatalmazás csoportos beszedési 

megbízás teljesítésére
InterGIRO 1

átvételt követően 

haladéktalanul
T+1 -

Azonnali beszedési megbízás indítása InterGIRO 1
átvételt követően 

haladéktalanul
T+1 -

FELHATALMAZÁSOK, BESZEDÉSEK

T = Tárgynapi banki munkanap

Megbízás benyújtásának ideje aznapi teljesítésre

Betét lekötési/feltörési megbízás

T 0:00 - 24:00 (a könyvelésre banki munkanapokon 0-23 óra között haladéktalanul, 23 óra után a 

következő banki munkanapon kerül sor

T 8:00 - 20:00

T 8:30 - 16:00

Bejövő átutalás jóváírása EGT pénznemek 

közötti konverzióval

JÓVÁÍRÁSOK

átvételt követően 

haladéktalanul
-

Bejövő forint átutalás jóváírása konverzió 

nélkül

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

T deviza árfolyam

átvételt követően 

haladéktalanul
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Azonnali Fizetési Rendszer (AFR) számla jóváírás

folyamatosan 

minden naptári 

napon            0:00 

- 24:00

átvételt követően 

haladéktalanul. 

Banki munkanap 23 

óra után, vagy 

bankszünnapokon 

átvett megbízások 

könyvelésére 

következő banki 

munkanapon kerül 

sor.

átvételt követően 

haladéktalanul
azonnali árfolyam

InterGIRO 1 / InterGIRO 2 számla jóváírás T 7:00 - 11:30

VIBER T 7:00 - 11:30

SWIFT számla jóváírás T 7:00 - 11:30

Csoportos beszedés jóváírása InterGIRO 1 számla jóváírás T 7:00 - 18:00
átvételt követően 

haladéktalanul

átvételt követően 

haladéktalanul
 -

Megbízás típusa Megbízás benyújtásának módja Teljesítés módja
Megbízás végső 

átvételi ideje
(3) Könyvelés ideje Teljesítés ideje

Gránit Bank Zrt. 

referencia 

árfolyama

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 0:00 - 24:00

átvételt követően 

haladéktalanul. 

Banki munkanap 23 

óra után, vagy 

bankszünnapokon 

átvett megbízások 

könyvelésére 

következő banki 

munkanapon kerül 

sor.

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 20:00

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 13:00

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 0:00 - 24:00

átvételt követően 

haladéktalanul. 

Banki munkanap 23 

óra után, vagy 

bankszünnapokon 

átvett megbízások 

könyvelésére 

következő banki 

munkanapon kerül 

sor.

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 20:00

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 13:00

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 16:00

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 15:00

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 15:00

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 14:00

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 13:00

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 13:00

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 16:15  - 

VideóBank / TeleBank T 7:00 - 16:15  - 

Nyomtatvány vagy Fax T 8:00 - 15:00  - 

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 12:15  - 

VideóBank / TeleBank T 7:00 - 12:15  - 

Nyomtatvány vagy Fax T 8:00 - 12.15.  - 

átvételt követően 

haladéktalanul

átvételt követően 

haladéktalanul

Kimenő GIRO eseti átutalás konverzió 

nélkül
InterGIRO 2

átvételt követően 

haladéktalanul

átvételt követő

4 órán belül

számlakonverziós 

árfolyam

TERHELÉSEK

T+2
Bejövő átutalás jóváírása nem EGT 

pénznemek közötti konverzióval

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

Bejövő átutalás jóváírása EGT és nem 

EGT pénznemek közötti konverzióval

deviza árfolyamSWIFT

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

T+2 deviza árfolyam

T 7:00 - 11:30

 - 

Átvezetés vagy átutalás bankon belül 

azonos devizanemben forint 

devizanemben
(4)

átvételt követően 

haladéktalanul
Bankon belül

számla jóváírás

Átvezetés vagy átutalás bankon belül 

(forinttól eltérő) azonos devizanemben
(4) Bankon belül

átvételt követően 

haladéktalanul
 - 

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

Átvezetés vagy átutalás bankon belül 

konverzióval
Bankon belül

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

számlakonverziós 

árfolyam

Átvezetés vagy átutalás bankon belül 

konverzióval szombati munkanapokon
Bankon belül

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

Kimenő GIRO eseti átutalás konverzió 

nélkül szombati munkanapokon
InterGIRO 2

átvételt követően 

haladéktalanul

átvételt követő

4 órán belül
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a betétlekötések és pénzforgalmi megbízások teljesítési rendjéről
Érvényes: 2020.03.02-től

Kimenő azonnali forint átutalás NetBank / eBank / Ügyfélterminál
Azonnali Fizetési 

Rendszer (AFR)

folyamatosan 

minden naptári 

napon             

0:00 - 24:00

átvételt követően 

haladéktalanul. 

Banki munkanap 23 

óra után, vagy 

bankszünnapokon 

átvett azonnali 

fizetési megbízások 

könyvelésére 

következő banki 

munkanapon kerül 

sor.

átvételt követő 5 

másodpercen 

belül

 - 

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 11:30

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 11:30

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 11:30

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 11:30

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 11:30

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 11:30

Csoportos átutalás konverzió nélkül NetBank / Ügyfélterminál InterGIRO 2 T 7:00 - 16:15
átvételt követően 

haladéktalanul

átvételt követő

4 órán belül
 -

Csoportos átutalás konverzió nélkül 

szombati munkanapokon
NetBank / Ügyfélterminál InterGIRO 2 T 7:00 - 12.45.

átvételt követően 

haladéktalanul

átvételt követő

4 órán belül
 -

Csoportos beszedés teljesítése InterGIRO 1 InterGIRO 1 T 7:00 - 17:30
átvételt követően 

haladéktalanul
T+1  -

Hatósági átutalás teljesítése InterGIRO 1 InterGIRO 1 T 7:00 - 17:30
átvételt követően 

haladéktalanul
T+1  -

Azonnali beszedési megbízás teljesítése InterGIRO 1 InterGIRO 1 T 7:00 - 17:30
átvételt követően 

haladéktalanul
T+1 -

Ügyfélterminál T 7:00 - 15:00

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 14:00

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 13:00

Ügyfélterminál T 7:00 - 13:00

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 13:00

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 13:00

Ügyfélterminál T 7:00 - 11:30

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 11:30

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 11:30

Postai kifizetési utalvány Ügyfélterminál PEK T 7:00 - 12:00
átvételt követően 

15:00-ig
T+2  -

Fizetési kérelem teljesítése Azonnali Fizetési Rendszer (AFR)
Azonnali Fizetési 

Rendszer (AFR)
T: 0-24

átvételt követően 

haladéktalanul. 

Banki munkanap 23 

óra után, vagy 

bankszünnapokon 

jóváhagyott Fizetési 

kérelmek 

könyvelésére 

következő banki 

munkanapon kerül 

sor.

A Kérelem 

ebankon történő 

jóváhagyását 

követően 

haladéktalanul

 -

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 14:00

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 13:00

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 13:00

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 11:30

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 11:30

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 11:30

Kimenő SEPA átutalás konverzió nélkül

Kimenő GIRO eseti átutalás konverzióval, 

EGT devizanemtől eltérő számláról
deviza árfolyam

 - 

 - 

deviza árfolyam

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

átvételt követő

2 órán belül

SEPA

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

T+1

InterGIRO 2

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

Kimenő SEPA átutalás konverzióval SEPA

átvételt követő

2 órán belül

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

deviza árfolyam
Kimenő GIRO eseti átutalás konverzióval, 

EGT devizanemben vezetett számláról

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

T+1InterGIRO 2

Kimenő VIBER átutalás konverzió nélkül 

szombati banki munkapaokon
VIBER

átvételt követő

2 órán belül

átvételt követő

2 órán belül
 - 

T+2

Kimenő VIBER átutalás konverzió nélkül

átvételt követően 

haladéktalanul
T+1

VIBER

VIBER

Kimenő VIBER átutalás konverzióval

deviza árfolyam
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HIRDETMÉNY

a betétlekötések és pénzforgalmi megbízások teljesítési rendjéről
Érvényes: 2020.03.02-től

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 14:00

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 13:00

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 13:00

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 11:30

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 11:30

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 11:30

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 14:00

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 13:00

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 13:00

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 11:30

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 11:30

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 11:30

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 11:30

VideóBank / TeleBank SWIFT T 8:00 - 11:30

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 11:30

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 14:00

VideóBank / TeleBank T 8:00 - 13:00

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 13:00

NetBank / eBank / Ügyfélterminál T 7:00 - 11:30

VideóBank / TeleBank SWIFT T 8:00 - 11:30

Nyomtatvány vagy Fax T 8:30 - 11:30

(6)SEPA átutalás: Euró devizanemben kezdeményezett elektronikus csatornán indított átutalási mód, melynek feltétele a kedvezményezett IBAN számlaszámának  ismerete, valamint az, 

hogy az indító és a kedvezményezett bank is  EGT tagállam legyen. A SEPA-hoz (Single Euro Payments Area) csatlakozott bankok az átutalás teljes összegét jóváírják a 

kedvezményezett számláján, a költségviselés módja csak megosztott (SHA) lehet. 

 -

deviza árfolyam

deviza árfolyam
Kimenő nemzetközi EUR átutalás 

konverzióval HUF számláról (kivéve SEPA)

Kimenő nemzetközi EUR átutalás 

konverzióval  HUF és EUR devizanemektől 

eltérő számlákról (kivéve SEPA
(5)

)

(8) Fizetési kérelem: A Kezdeményező fél által a Fizető félnek címzett fizetési kezdeményezésre vonatkozó, az azonnali átutalást feldolgozó fizetési rendszerben  szabványosított üzenet, 

amely legalább az azonnali átutalási megbízás megadásához, és a Kedvezményezett fél szolgáltatója általi feldolgozásához szükséges valamennyi adatát tartalmazza. A Kezdeményező 

fél a szolgáltatójával történt megállapodás alapján benyújtott fizetési kérelemmel azonnali átutalás kezdeményezését kérheti a Fizető félnél. A fizetési kérelmet a Kezdeményező fél a 

GIRO Zrt.-vel kötött megállapodás alapján közvetlenül is eljuttathatja a GIRO Zrt.-hez. A fizetési kérelem célja, hogy a Fizető fél oldalán automatizálja a fizetési megbízás elindítását. A 

Fizető fél a kérésben az egyedi átutalás valamennyi adatát megkapja a szolgáltatója által biztosított felületen és módon, majd az adatok ellenőrzését követően jóváhagyhatja az utalást.

Kimenő nemzetközi átutalás konverzió 

nélkül, EUR és HUF devizanemektől eltérő 

devizában

Kimenő nemzetközi átutalás konverzióval, 

EUR és HUF devizanemektől eltérő 

devizában

SWIFT
átvételt követően 

haladéktalanul

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

T+2

T+2

átvételt követően 

haladéktalanul

SWIFT

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

T+2

Kimenő nemzetközi HUF átutalás 

konverzió nélkül

deviza árfolyam

(7) Azonnali átutalás: Azonnali átutalási megbízásnak minősül az egyedi, forintösszegre szóló átutalási megbízás, ha

a) azt a fizető fél forintban vezetett fizetési számlája terhére adja meg,

b) összege legfeljebb 10 millió Ft,

c) a pénzforgalmi szolgáltatóhoz való beérkezés napját követő terhelési napot nem tartalmaz,

d) azt a fizető fél információtechnológiai eszköz, távközlési eszköz útján vagy más, a pénzforgalmi szolgáltatójával kötött keretszerződésben meghatározott módon nyújtja be, és a 

pénzforgalmi szolgáltató emberi beavatkozást nem igénylő módon dolgozza fel, valamint

e) benyújtása - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem kötegenként történik.

A Bank a 10 millió forint alatti,  hozzá  elektronikus csatornán, kötegenként érkezett forint átutalási megbízásokat az AFR rendszeren keresztü teljesíti. A Bank az átvételétől számított öt 

másodpercen belül eljuttatja a megbízás adattartalmát a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához.   Az egyedi és fogyasztó esetén a kötegként benyújtott, forint összegre szóló 

átutalási megbízás azonnali átutalási megbízásnak minősül, ha a bankhoz való beérkezés napját követő terhelési napot nem tartalmaz. 

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

T+1

deviza árfolyamSWIFT/VIBER

 - 

 - 

SWIFT/VIBER
átvételt követően 

haladéktalanul
T+1

Kimenő nemzetközi HUF átutalás 

konverzióval 

Kimenő nemzetközi EUR átutalás 

konverzió nélkül (kivéve SEPA)

árfolyamjegyzést 

követően 

haladéktalanul

T+1

T+1SWIFT

(1) Az átvételi határidőt követően benyújtott belföldi és nemzetközi fizetési megbízásokat, illetve csoportos átutalási és beszedési megbízásokat a Bank a tárgynapot követő banki 

munkanapon veszi át. A munkanap kezdő és záró időpontja megegyezik az adott megbízástípus tekintetében meghatározott átvételi időpontokkal. Az azonnali fizetési tranzakciók 

tekintetében a megbízások átvétele folyamatos.

(2) Amennyiben a megbízás benyújtásának időpontja az aznapi teljesítésre közzétett végső benyújtási határidőn kívül esik, akkor a betétlekötés teljesítése a következő banki munkanapon 

történik meg, a teljesítéskor érvényes kondíciókkal.

(3) Készpénzfelvételi igényüket 1.000.000 Forint felett kérjük a felvétel előtti munkanapon 14 óráig bejelenteni szíveskedjenek. Valutafelvételi igényüket 5.000,- EUR vagy annak megfelelő 

valutaösszeg (USD, GBP, CHF) felett illetve más valutanemben bármely összeget kérjük a felvétel előtt 2 munkanappal 14 óráig bejelenteni szíveskedjenek. Bankunk valutaérme 

forgalmazással nem foglalkozik.

(4) A benyújtott megbízások a terhelési napot megelőző banki munkanap záró időpontjáig vonhatók vissza, az átvett megbízások feldolgozását/könyvelését követően a megbízások 

visszavonására nincs lehetőség.Azonnali fizeetési megbízások visszavonására nincs lehetőség. 

(5) Munkaszüneti napon NetBankon, eBankon, vagy GRÁNIT Ügyfélterminálon keresztül azonos devizanemben kezdeményezett, bankon belüli átvezetés, átutalás esetén a Bank 

haladéktalanul megterheli a fizető fél számláját és jóváírja a kedvezményezett fél számláját. A megbízás teljesítésének értéknapja a kamatszámítás szempontjából a következő banki nap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(6) Amennyiben a hónap utolsó naptári napja munkanap és a következő hónap első naptári napja is munkanap, akkor az utolsó napon 22:00-ig, az első napon pedig 4:00-tól teljesítünk 

megbízásokat.                                                                                                                         
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