
SEPA tájékoztató 

A SEPA-t (Single Euro Payments Area), azaz Egységes Euró Fizetési Övezetet abból a célból 

hozta létre az Európai Unió, hogy az övezeten belül az euró devizanemű fizetési műveletek 

egységes szabványok, teljesítési idők szerint teljesüljenek. A SEPA övezethez jelenleg az 

Európai Unió valamennyi tagállama valamint Svájc, Norvégia, Lichtenstein, Monaco 

csatlakoztak, és valamennyi euróban történő - akár az EU bármely tagállamába irányuló, akár 

belföldi - átutalás esetén a SEPA fizetési rendszert kötelező alkalmazni.  

 mind a fizető fél, mind a kedvezményezett számlaszámát kötelező IBAN 

formátumban megadni (a kedvezményezett bank azonosítása kizárólag ennek alapján 

történik), 

 az átutalás kizárólag osztott (SHA) típusú költségviseléssel indítható, mely szerint a 

költségeket osztottan viseli a megbízó (saját banki költségek) és a kedvezményezett 

(egyéb banki költségek: közvetítői és kedvezményezett bankjának költségei). 

A Bankközi deviza átutalás menüpontban 

 adható meg SEPA átutalás (euróban, SEPA fogadó országba, a kedvezményezett IBAN 

számlaszámának megadásával), 

 a kedvezményezettnél helyes IBAN számlaszámot kell megadni,  

 az „ellenőrzés” gomb megnyomásával a rendszer automatikusan megadja a nincs a 

kedvezményezett banki adatait (pl SWIFT kód), nincs szükség külön annak 

megadására. 

Egyéb devizanemben történő devizautalás esetén, illetve ha olyan euró átutalási megbízást 

rögzít, ami nem SEPA fogadó országba irányul, akkor az IBAN számlaszám kitöltése után 

kötelező megadni a kedvezményezett banki adatait (SWIFT/BIC kód).  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a SEPA utalásként beküldendő, de korábbi SWIFT 

átutalásként mentett sablonok már nem használhatók. Kérjük azokat a következő 

megbízás során az SEPA utalásoknál alkalmazott „ellenőrzés” gomb megnyomásával 

SEPA megbízásként rögzíteni és ebben a formában elmenteni a későbbi megfelelő 

felhasználás érdekében.   

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2018.02.01-től a jogszabályi változások miatt módosult a 

devizában végzett megbízások teljesítési rendje, amelynek értelmében az EGT-n belüli 

megbízások esetében csak SHA költségviselés választható. 

 

 

 

 

 

 

https://www.raiffeisen.hu/web/bank/nagyvallalatok/iban
https://www.raiffeisen.hu/web/bank/nagyvallalatok/iban


Teljesítési rendből részlet: 

 

Deviza átutalások az alábbiak szerinti költségviseléssel kezdeményezhetők:  

 EGT állam 

Pénznemében** 

nem EGT állam 

pénznemében** 

EGT-n belül - konverziós SHA,  SHA,  

EGT-n belül – nem konverziós SHA SHA,  

EGT-n kívül - konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN 

EGT-n kívül – nem konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN 

 

*EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai:  

EU tagállamok + Norvégia, Liechtenstein, Izland 

EU tagállamok:  

Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 

Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, 

Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, 

Szlovákia, Szlovénia. 

**Érintett pénznemek a megbízást teljesítése szempontjából  

EGT tagállamok pénzneme: HUF, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, CHF (Liechtenstein miatt) 

EGT-n kívüli:  USD, JPY, CAD 

 


