
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Általános tájékoztató 
 

Tisztelt Ügyfeleink! 
 

A jelen Hirdetményben meghatározott feltételek alkalmazandóak azon 
magánszemély, valamint vállalkozás, vállalkozó és egyéb szervezet 
tekintetében, aki/amely a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt-nél 
(továbbiakban: Bank) lakossági fizetési számlával, vagy pénzforgalmi 
fizetési számlával rendelkezik és a széfbérleti díj megfizetését a 
mindenkor hatályos a széfszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltak szerint vállalja. 

A Bank és az Ügyfél között létrejövő széfszolgáltatásra vonatkozó 
szerződés alapján, a Bank az Ügyfél számára – állandóan őrzött 
helyiségben – széfrekesz rendelkezésre bocsátását vállalja a jelen 
Hirdetmény szerinti díjtételek ellenében. A Széfben az Ügyfél maga 
helyezi el és veszi ki értékeit. A Bank csak ügyfélazonosítás mellett köt 
széfbérleti szerződést. Amennyiben az Ügyfél harmadik személy 
tulajdonát képező vagyontárgyat, értéket helyez el a Széfben, ezen 
személy megbízása alapján köteles a harmadik személy azonosításához 
szükséges adatokat is a szerződés megkötésekor a Banknak megadni. 

 

A Bank az üzleti kapcsolat létesítésekor a Széf bérlőjétől, illetve a 
bérlőtárstól az alábbi dokumentumok bemutatását kéri elsősorban: 

 

Magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy esetén: 
• Személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

(ha az érvényes bejelentett lakcímet a személyi igazolvány nem  
tartalmazza) vagy, 

• Új típusú, legkorábban 2001-ben kibocsátott kártyás vezetői engedély 
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy, 

• Útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
• és adóigazolvány (adóazonosító jel miatt). 

 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező természetes személy 
esetén: 
• Fényképes azonosító okmány (útlevél, személyi azonosító igazolvány, 

ha az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási 
engedély) és a magyarországi tartózkodási hely (igazolás vagy bemon-
dás alapján), 

• EU-s tagállam állampolgára esetén a személyi azonosító igazolvány és 
magyarországi tartózkodási hely. 

 

A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. fenntartja a jogot, hogy további 
iratok bemutatásához kösse az üzleti kapcsolat létesítését, illetve hogy 
az üzleti kapcsolat fennállása alatt – amennyiben szükségesnek ítéli 
meg, további dokumentumokat kérjen be. 
A széfszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, valamint 
a Bank jelen Hirdetménye az ügyfélforgalom számára nyitvaálló 
helyiségeiben és a honlapján folyamatosan megtekinthető. 

 

A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. széfszolgáltatás nyújtására az 
alábbi fiókokat jelöli ki: 

1. a 1088 Budapest, Rákóczi út 1–3. szám alatt lévő Astoria fiókot, 
2. a 2120 Dunakeszi, Fő út 41. szám alatt lévő Dunakeszi fiókot, 
3. a 1062 Budapest, Andrássy út 98. alatt lévő Központi fiókot, 
4. a 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9–11. alatt lévő Belvárosi Közösségi 

Pontot, 
5. a 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14. sz. alatt lévő Székesfehérvári 

Közösségi Pontot, 

6. a 2083 Solymár, Várhegy u. 1. sz. alatt lévő Solymári fiókot 
7. a 9400 Sopron, Kossuth L. u. 19. sz. alatt lévő Soproni fiókot 
1. 

I. A SZÉFSZOLGÁLTATÁS DÍJA 

Széfbérleti díj összege a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. fiókjaiban 

 
 

Egyéb díjak:  
• A Széfek kényszernyitásának, zárcseréjének, technika nyitásának díja: 

20.000 Ft + a ténylegesen felmerült költség, 
• Késedelem esetén fizetendő díj* minden megkezdett hónapra 

megegyezik a bérleti díj összegével, 

• A megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerinti őrzés díja (a Széfben 
elhelyezett tárgyak esetében – ideértve a zálogtárgyak értékesítéséből 
befolyt vételárnak az Ügyfelet megillető, a Bank által őrzésbe vett 
összeget): 4.000 Ft/hó, 

• Tértivevényes értesítés díja: 1.000 Ft/alkalom, 
• Ügyfél által kezdeményezett széfbérleti szerződés módosításának díja: 

2.000 Ft/alkalom  
• A Sopron Bank Zrt-vel kötött, MagNet Bank által szerződés átruházás útján 

átvett széfbérleti szerződésekre vonatkozó díjak:  

 kis méretű (57/245/370 mm): 823 Ft + ÁFA  

 közepes méret (85/245/370 mm): 1.235 Ft + ÁFA  

 nagy méretű (180/245/370 mm): 1.646 Ft + ÁFA  

2020. október 19-től megkötött szerződések esetén: a Bérleti 
díjon felül a Bérlő 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű széfóvadékot 
köteles elhelyezni a Bérleti díj megfizetésére szolgáló Fizetési számlán a 
Széfszolgáltatás Nyújtására Irányuló Szerződés megkötésével egyidejűleg. 
A Széfszolgáltatás Nyújtására Irányuló Szerződés biztosítékaként 
elhelyezett összeg kifejezetten az óvadék elkülönítésére szolgáló 
számlára kerül átvezetésre, majd megőrzésre annak felhasználásáig, 
illetve visszafizetéséig. A Bank az Óvadéki számlát – tekintettel annak 
speciális rendeltetésére – a pénzforgalom lebonyolítása szempontjából 
korlátozott rendeltetésű fizetési számlának tekinti, annak terhére 
felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást, hatósági átutalást, 
valamint átutalási végzés szerinti fizetési megbízást nem teljesít, a Bank a 
széfóvadék összege után kamatot nem fizet, a széfóvadék terhére banki 
költséget nem számít fel.  

Olyan magyar állampolgárok esetében, akik Magyarországon lakóhellyel nem rendelkeznek, és a 
magyar állampolgárságot a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. Törvény 4§ (3) bekezdése 
alapján honosítással szerezték, a személyazonosság igazolásához útlevél és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány szükséges. Hatályos: a következő Hirdetmény hatályba lépésének napjáig. 

 

* Amennyiben a széfbérleti szerződés szerinti határidővel nem kerül a széfbérleti díj megfizetésre. 
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Bankfiók

Magasság/Szélesség/

Mélység

(mm)

Térfogat 

(dm3)
Kategória Bérleti díj/hó

Astoria, Belváros, Solymár 

és Központ
40/245/350 mm 3,430                 

Belváros és Központ 42/250/350 mm 3,675                 

Dunakeszi 48,5/265/413 mm 5,308                 

Astoria 65/245/350 mm 5,574                 

Székesfehérvár 115/190/265 mm 5,790                 

Belváros, Solymár és 

Központ
92/250/350 mm 8,050                 

Székesfehérvár 164/197/265 mm 8,562                 

Dunakeszi 98,5/265/413 mm 10,780              

Astoria 140/245/350 mm 12,005              

Belváros és Központ 142/250/350 mm 12,425              

Dunakeszi 148/297/340 mm 14,945              

Dunakeszi 148,5/265/413 mm 16,253              

Astoria, Belváros, Solymár 

és Központ
190/245/350 mm 16,293              

Dunakeszi 198/297/340 mm 19,994              

Astoria 290/245/350 mm 24,868              20-40 dm3 8 100 Ft + ÁFA

Székesfehérvár 474/285/310 mm 41,878              

Dunakeszi 487/297/340 mm 49,177              

57/245/370 mm 5,167                4 300 Ft + ÁFA

85/245/370 mm 7,705                5 300 Ft + ÁFA

180/245/370 mm 16,317              6 600 Ft + ÁFA

40-70 dm3 9 100 Ft + ÁFA

Sopron

0 -10 dm3 4 300 Ft + ÁFA

10-15 dm3 6 300 Ft + ÁFA

15-20 dm3 6 600 Ft + ÁFA

 

Hirdetmény 
a széfszolgáltatással kapcsolatos díjakról, 

jutalékokról és kondíciókról 

Érvényes: 2022.11.07. napjától Közzététel: 2022.11.04. 



 

Az óvadék kezelése, felhasználása és valamennyi egyéb feltétel 
tekintetében a „Széfszolgáltatás Nyújtására Irányuló Szerződés”, valamint 
a “Széfszolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek” 
rendelkezései irányadók.  

A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. a Széfekben elhelyezett tárgyak 
biztosítottsági értékhatárokhoz tartozó kártérítési felelősség-vállalási felső 
összeghatára széfenként 2.000.000 Ft, a biztosító és a MagNet Magyar 
Közösségi Bank Zrt. között létrejött szerződésben részletezett feltételek 
szerint. 

 

II. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

A kondíciók egyoldalú módosítása 
Jelen Hirdetményben nem szabályozott kérdésekben a MagNet Magyar 
Közösségi Bank Zrt. mindenkor hatályos „A széfszolgáltatásra vonatkozó 
Általános Szerződési Feltételek” valamint a Sopron Bank Zrt-vel megkötött 
szerződések esetében az „SBB széfszolgáltatás általános szerződési 
feltételei”, és az Ügyféllel kötött széfszolgáltatás igénybevételére 
vonatkozó szerződés rendelkezései irányadók. 

A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. fenntartja magának a jogot arra, 
hogy a jelen Hirdetményben meghatározott kamatot, díjat vagy egyéb 
feltételt a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott 
feltételek szerint „A Széfszolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési 
Feltételekben” vagy az „SBB széfszolgáltatás általános szerződési 
feltételeiben” nevesített okok bekövetkezése esetén, az abban rögzített 
módon és tájékoztatási kötelezettsége teljesítése mellett egyoldalúan 
megváltoztassa, módosítsa. 

JELEN HIRDETMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁJÉKOZTATÁS 
A Hirdetmény módosításai dőlt betűkkel kerültek kiemelésre. 

A módosítás indoka: 

A Hirdetmény kiegészült a Soproni fiókkal mint széfszolgáltatási helyszínnel, 
valamint az ezen széfekre vonatkozó általános üzleti feltételekkel.  
 

 

 
MagNet Bank Zrt. 
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