
TÁJÉKOZTATÓ 

 a fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről 

Hatályos: 2016. június  1-től 

 

A Savaria Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek fizetési  megbízásait  a 

jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint teljesíti. 

 

1. Takarékszövetkezet tárgy napon teljesíti a pénztári nyitva tartás  alatt benyújtott készpénz 

fizetési megbízásokat:  

1.1. Forint pénztár nyitvatartási ideje:  

Egység Hétfő-Szerda Csütörtök Péntek 

Toronyi kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Szombathely I. fiók (Szűrcsapó u. 21.) 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Szombathely II. fiók (Petőfi S.u.18.) 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Jáki fiók 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Szombathely III. fiók (Savaria tér 1/A) 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Körmendi Fiók 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Sárvári Fiók (Batthyány u. 43.) 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Egyházasrádóci kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Büki fiók 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Salköveskúti kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Lukácsházi kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Kőszegi fiók 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Csepregi fiók 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Gencsapáti kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Nádasdi kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Csákánydoroszlói kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Csörötneki kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Telekesi kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Vasvári fiók 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Őriszentpéteri fiók 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Pankaszi kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Szentgotthárdi fiók 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Ikervári kirendeltség  7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Vépi fiók  7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Rumi fiók  7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Tanakajdi kirendeltség  7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Sorkifaludi kirendeltség  7.40-13.00 7.40-15.40 7.40-11.00 

Sárvári fiók (Batthyány u. 42/B) 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Szombathely  V. kirendeltség (Széll K.u.3-5.) 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Szombathely IV. fiók (Kiskar u.1). 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Jánosházi fiók 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Répcelaki fiók 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Ostffyasszonyfai kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 



Uraiújfalui kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Hegyfalui kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Rábapatyi kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Bői kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Vönöcki kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Celldömölk II. kirendeltség* 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Celldömölk I. fiók 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Simasági kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

*2016. június 22-től megszűnik a kirendeltség 

1.2. Valutapénztár nyitvatartási ideje (kivéve: konverziós fizetési művelet): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.3.Valutapénztár konverziós fizetési műveletet az  1.2. pontban felsorolt egységekben  

hétfőtől csütörtökig:  8:45 -14:00 óra 

pénteken  8:45 -13:00 között végez. 

 

2. Pénzforgalmi/ fizetési számlához kapcsolódó fizetési műveletek: 

2.1. Papír alapon  -  postai úton, faxon vagy személyesen -  benyújtott konverzió nélküli átutalási, 

beszedési megbízások.   

  

fizetési 

művelet 

deviza 

neme 

T napi teljesítés T+1 napi teljesítés 

hétfő- 

csütörtök péntek 

hétfő- 

csütörtök péntek 

forint 7:40-13:00 7:40-11:00 13:00-15:00 11:00-13:00 

deviza 7:40-11:00 7:40-11:00 11:00-13:00 11:00-13:00 

 

2.2. Papíron benyújtott konverziós átutalási megbízások: 

 Tárgynapi teljesítés:   minden  munkanap 8:45 – 11:00 óra 

 

2.3. „ Terhelési nap” megjelölésével benyújtott átutalási megbízások, pénzforgalmi/fizetési számlán 

történő könyvelése,  továbbítása az terhelési napként megjelölt napon történik. Amennyiben a terhelési 

nap nem munkanapra esik, abban az esetben a Takarékszövetkezet a megbízást, az értéknapot követő 

első munkanapon teljesíti. 

 

Egység Hétfő-Szerda Csütörtök Péntek 

I. fiók 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

II. fiók 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

III. fók 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Jáki fiók 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Körmendi fiók 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Sárvári fiók 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Büki fiók 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Kőszegi fiók 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Csepregi fiók 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Vasvári fiók 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Őriszentpéteri fiók 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Szentgotthárdi fiók 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 

Telekesi kirendeltség 7.40-15.40 7.40-15.40 7.40-14.40 

Szombathely IV. fiók (Kiskar u.1) 7.40-15.40 7.40-16.40 7.40-14.40 



2.4. A 2.1.,2.2.,2.3. pontban megjelölt fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet egységeiben 

elhelyezett gyűjtőládákba nyitvatartási idő alatt lehet elhelyezni. A Takarékszövetkezet az egységeiben 

elhelyezett gyűjtőládákat minden munkanapon a következő időpontokban üríti: reggel 8:00, majd ezt 

követően 60 percenként. Utolsó ürítés időpontja 13 óra. Ha az ügyfél a  megbízását a  gyűjtőládába  

tárgynapon a  13 órás ürítés után helyezi el akkor azt a Takarékszövetkezet következő munkanapon 

átvettnek tekinti és a következő munkanap 8:00 órakor veszi ki a ládából. A  megbízások teljesítése a 

2.1. és 2.2. pontban leírtak szerint történik. A 8:00 órai ürítés során kivett  konverziós megbízásokat a 

takarékszövetkezet a hirdetményben meghatározott  Tnapi árfolyamon teljesíti. 

 

2.5. Electra és a Netb@nk rendszeren keresztül beküldött forint fizetési megbízások benyújtási ideje 

tárgynapi teljesítésre: 

 bankon kívülre: minden  munkanap   6.15 órától  15 óráig 

bankon belülre: minden munkanap  6.15 órától 18.30 óráig 

 

2.6. Electra rendszeren keresztül beküldött devizás megbízások teljesítése: 

 
T napi teljesítés 

 

átutalási 

megbízás 

átvezetés 

nem konverziós konverziós 

hétfőtől 

csütörtökig 
14:00-ig 15:30-ig 14:00-ig 

pénteken 13:00-ig 14:00-ig 13:00-ig 

 

2.7. Postai kifizetési utalványok  

A feladott pénzösszeg kézbesítésére és kifizetésére a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi 

követelményeiről szóló 79/2004. (IV.19.) Korm. rendeletnek a könyvelt postai küldeményekre 

vonatkozó szabályai az irányadók. 

2.7.1. Postai kifizetési megbízás benyújtása Electrán keresztül 

A 2.5. pontban meghatározott időszakban benyújtott postai kifizetési utalványok feldolgozása és  

továbbítása a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-be tárgynapon történik. A Bank a  megbízásokat 

a  következő banki napon adja át a Magyar Posta részére. 

2.7.2. Postai kifizetési megbízás  benyújtása papíron  

A 10 óráig papíron beérkezett megbízások még tárgynapon feldolgozásra és a Magyar Posta részére 

átadásra kerülnek.  A 10 óra után befogadott papíros alapú postai kifizetési utalványok a következő 

banki munkanapon kerülnek feldolgozásra és a Magyar Postának átadásra. 

 

3. Átvezetés ügyfél/ügyfelek  forint/deviza pénzforgalmi/fizetési számlái között tárgynapi 

teljesítéssel: 

3.1. Átvezetés ügyfél/ügyfelek forint számlái között (benyújtás papír alapon  -  postai úton, faxon 

vagy személyesen) a Takarékszövetkezet valamennyi egységében a 1.1 pontban meghatározott 

időszakban. 

3.2. Átvezetés ügyfél/ügyfelek deviza  számlái között (benyújtás papír alapon  -  postai úton, faxon 

vagy személyesen) konverzió nélkül a Takarékszövetkezet 1.2. pontban szereplő egységeiben a forint 

pénztár nyitvatartási idejében. 

3.3. Átvezetés ügyfél/ügyfelek   számlái között (benyújtás papír alapon  -  postai úton, faxon vagy 

személyesen) konverzióval a Takarékszövetkezet 1.2. pontban szereplő egységeiben. 

 hétfőtől csütörtökig:  8:45 – 14 óráig 

    pénteken   8:45 – 13 óráig 



Deviza hitelezéshez kapcsolódó átvezetés a fenti idők betartásával a  Takarékszövetkezet valamennyi 

egységében lehetséges. 

 

 4. Jóváírások teljesítése 

A számlatulajdonos fizetési számlájára  más pénzforgalmi szolgáltatótól   beérkező  jóváírásokat, az 

azt tartalmazó GIRO és SWIFT adatállomány  átvételét követően a takarékszövetkezet haladéktalanul 

jóváírja.  

 

5. A Számlatulajdonos számlája javára fogadott VIBER átutalásokat a Takarékszövetkezet 

azonnal jóváírja a számlatulajdonos számláján, ha  a Takarékszövetkezet saját pénzforgalmi 

számláján történő jóváírás  1.1. pontban meghatározott időben  megtörténik.  

Abban az esetben, ha a Számlatulajdonos partnerétől olyan megbízás érkezik a Számlatulajdonos 

részére, amelyet a pénzforgalmi jelzőszám hibája vagy egyéb okból kifolyólag a Számlavezető hely 

nem tud automatikusan és egyértelműen beazonosítani, akkor a tétel rendezéséről tárgynapon 

megkísérel gondoskodni. Rendezés alatt értendő az, hogy a Számlavezető hely sikeres beazonosítás 

után lekönyveli a megbízást a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján, vagy sikertelen 

beazonosítás esetén visszautalja a tételt a kezdeményező fizetési számlájára. 

A Számlatulajdonos átutalási megbízást a  VIBER rendszeren keresztül minden nap 7.30-tól 13 óráig, 

a hónap utolsó banki napján 11 óráig  nyújthat be. 

 

6.A  postai készpénzforgalomhoz kapcsolódó -  Posta Elszámoló Központtól kapott -  jóváírásokat  a 

Takarékszövetkezet a  pénzforgalmi számláján történő jóváírás  napján könyveli le a   

Számlatulajdonos pénzforgalmi/fizetési számláján. 

 

Alulírott számlatulajdonos kijelenti, hogy a jelen „Tájékoztató a fizetési megbízások benyújtásának és 

teljesítésének rendjéről” elnevezésű irat egy – 4, azaz négy sorszámozott és egybekapcsolt lapból álló 

– példányát a mai napon személyesen átvettem. 

 

Kelt: …………………………. 

         Számlatulajdonos  


