
 

 
 

 

 

A Sopron Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2022. 
február 28. napján létrejött szerződésállomány átruházására vonatkozó megállapodás alapján 2022. június 
30-i hatállyal átruházásra került CREDITHEZ lakossági számla kondícióiról. 

A Hirdetményben foglaltak kizárólag a fent hivatkozottak szerint átruházásra került szerződésekhez 
kapcsolódóan tartalmazzák a vonatkozó kondíciókat, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. a jelen 
Hirdetmény szerinti feltételekkel fizetési számlára vonatkozóan nem köt új szerződést. 

Az átruházást követően a MagNet Banknál bankszámlán és betétszámlán nyilvántartott betétkövetelés a 
Hpt. 214. § (1) bekezdése alapján az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által személyenként és 
hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig lesz biztosított. Az OBA által nyújtott 
betétbiztosítás összeghatára szempontjából az átruházástól számított 3 hónapig külön betétnek minősülnek 
egyazon betétesnek az átadó Sopron Banknál és az átvevő MagNet Banknál külön-külön elhelyezett betétei.  

 

 
Hatályba lépés napja: 2022. július 1. 

Közzététel napja: 2022.06.23. 

 

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. - 

Cégjegyzékszám: 01-10-046111- www.magnetbank.hu 

A Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1/B. 
melléklete 

 
 
 

HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL 
 
 

A CREDITHEZ számlacsomag 2019. július 31-től nem értékesíthető 
 
 
 

A számlát kizárólag a 2016. március 21-én, és az azt követően 2019. július 31-ig 

jelzálog-, hitelszerződést kötő, fogyasztónak11 minősülő ügyfelek választhatják a 

fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 2016. március 21. napjától 

hatályos 14/A. § (3) a) pontja alapján. 
 

A CREDITHEZ elnevezésű fizetési számla kizárólag magyar forint devizanemben 

nyitható, a számlán, csak az alább meghirdetett tranzakciók végezhetők az alábbiakban 

meghatározott díjtételek mellett. 

 

 
1 Fogyasztó: A 2009. évi CLXII. törvény 3. § 3. pontja értelmében az önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége 

körén kívül eljáró természetes személy. 

http://www.magnetbank.hu/


 

Számlanyitási díj 0 Ft 

Számla fenntartási díj (havonta) 0 Ft 

Zárlati díj (havonta) 0 Ft 

Átvezetés ügyfél saját számlái között 0 Ft 

Hiteltörlesztési díj 0 Ft 

Forintban érkezett jóváírás fogadása 0 Ft 

Átutalás bankon belül, manuálisan 0,693% min. 254 Ft 

GIRO utalás bankon kívül, manuálisan 0,590% min. 409 Ft 

Készpénz befizetés (forint) 0 Ft 

Készpénz felvétel (forint) 0,910% min. 604 Ft 

Bankkártya nem igényelhető 

Kivonat kiküldés gyakorisága havonta 

Egyéb díjtételek Egyéb díjtételek tekintetében a 
„HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL 
B) Lakossági Kondíciók a 2013. január 1-jét 
követően nyitott számlákra vonatkozóan” az 
irányadó mérték 



Függelék 

2019. július 31-én hatályba lépett a 144/2018. (VIII.13.) Kormányrendelet, amelynek célja a 
2014/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően egy egységesített 
formátumú díjjegyzék készítése a fogyasztónak minősülő ügyfelek fizetési számlájához 
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban felmerülő valamennyi díjról, 
valamint adott esetben a fizetési számlára alkalmazott kamatlábakról. 
A Bank a fizetési számlavezetéssel kapcsolatos díjelnevezésinek a Kormányrendeletben 
használt díjelnevezésekhez történő megfeleltetése érdekében az alábbi átfordító táblát 
alkalmazza. 

 

144/2018. (VIII.13.) Kormányrendelet 
szerinti megnevezés 

 A Bank Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1. sz. 
melléklet – Hirdetmény a Kondíciós listáról 

B) Lakossági kondíciók és a C) 
Magánszemély számlatulajdonos esetén 

igényelhető kártyára vonatkozóan kondíciós 
listák szerinti megnevezés 

 

I. Általános szolgáltatások  

1. Számlavezetés  

Kedvezmény nélküli számlavezetési és 
csomagdíj elektronikus kivonattal: 

  
Számlafenntartási díj, Zárlati díj (havonta) 

 

Kedvezmény nélküli számlavezetési és 
csomagdíj papír alapú kivonattal: 

  
Számlafenntartási díj, Zárlati díj (havonta) 

 

A csomagban foglalt szolgáltatások:    

Számlazárás díja:  nem alkalmazzuk  

Számlaváltás díja:  Csomagváltás díja  

Látra szóló éves kamatláb:  Látra szóló éves kamatláb  

EBKM értéke:  EBKM értéke  

2. Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás  

Internetbank, mobilbank, online szolgáltatás 
havi és éves díja: 

  
NetBank szolgáltatás díja 

 

3. SMS -szolgáltatás  

Aláíró SMS üzenet díja (db):  nem alkalmazzuk  

Értesítő/egyéb sms díja (db):  SMS szolgáltatás  

SMS szolgáltatás/csomag díja:  SMS szolgáltatás  

4. Telefonos banki szolgáltatás  

Telebank szolgáltatás:  nem alkalmazzuk  

Telebank szolgáltatás eseti díja:  nem alkalmazzuk  

II. Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)  

5. Átutalás belföldön forintban  

 
 

Számlavezetőn kívül elektronikusan: 

 GIRO utalás bankon kívül, elektronikusan, 
napközbeni, többszöri elszámolással és bank on 
kívüli AFR utalás 

 

Számlavezetőn kívül telefonon:  nem alkalmazzuk  

Számlavezetőn kívül papír alapon 
(bankfiókban): 

  
GIRO utalás bankon kívül, manuálisan 

 

 
 
 

Számlavezetőn belül elektronikusan: 

 Átutalás bankon belül, elektronikusan és 
bankon belül AFR utalás, 
Átutalás Ügyfél saját számlái között és bankon 
belül AFR utalás ügyfél saját számlái között 

 



 

Számlavezetőn belül telefonon:  nem alkalmazzuk  

Számlavezetőn belül papír alapon 
(bankfiókban): 

   

6. Rendszeres átutalás  

Forintban Számlavezetőn kívül 
elektronikusan: 

 Állandó átutalás (napközbeni többszöri 
elszámolással) 

 

Forintban számlavezetőn kívül telefonon:  nem alkalmazzuk  

Forintban számlavezetőn kívül papír alapon 
(bankfiókban): 

 Állandó átutalás (napközbeni többszöri 
elszámolással) 

 

Forintban számlavezetőn belül 
elektronikusan: 

 Állandó átutalás (napközbeni többszöri 
elszámolással) 

 

Forintban számlavezetőn belül telefonon:  nem alkalmazzuk  

Forintban számlavezetőn belül papír alapon 
(bankfiókban): 

 Állandó átutalás (napközbeni többszöri 
elszámolással) 

 

7. Beszedés  

Forintban számlavezetőn kívül 
elektronikusan: 

  
Csoportos beszedés terhelése 

 

Forintban bankon kívül telefonon:  nem alkalmazzuk  

Forintban számlavezetőn kívül papír alapon 
(bankfiókban): 

  
Csoportos beszedés terhelése 

 

Forintban számlavezetőn belül 
elektronikusan: 

  
Csoportos beszedés terhelése 

 

Forintban számlavezetőn belül telefonon:  nem alkalmazzuk  

Forintban számlavezetőn belül papír alapon 
(bankfiókban): 

  
Csoportos beszedés terhelése 

 

8. Átutalás euroban (SEPA)  

Külföldre elektronikusan:  Utalás, elektronikusan, SEPA  

Külföldre telefonon:  nem alkalmazzuk  

Külföldre papír alapon (bankfiókban):  Utalás, manuális feldolgozással, /SEPA  

Belföldre elektronikusan:  Utalás, elektronikusan, SEPA  

Belföldre telefonon:  nem alkalmazzuk  

Belföldre papír alapon (bankfiókban):  Utalás, manuális feldolgozással, /SEPA  

9. Átutalás egyéb devizában  

Külföldre elektronikusan:  Deviza átutalás, elektronikusan  

Külföldre telefonon:  nem alkalmazzuk  

 

 

Külföldre papír alapon (bankfiókban): 

 Deviza átutalás, manuális feldolgozással, 
Bank Burgenland fiókjaiba indított CHF, GBP, 
USD utalás 

 

Belföldre elektronikusan:  Deviza átutalás, elektronikusan  

Belföldre telefonon:  nem alkalmazzuk  

Belföldre papír alapon (bankfiókban):  Deviza átutalás, manuális feldolgozással  

10. Deviza jóváírás  

Számlavezetőn kívülről a számla 
pénznemével egyező devizában: 

  
Deviza jóváírás deviza és forint számla javára 

 

Számlavezetőn kívülről a számla 
pénznemétől eltérő devizában: 

  
Deviza jóváírás deviza és forint számla javára 

 

Számlavezetőn belül a számla pénznemével 
egyező devizában: 

  
Átvezetés Ügyfél saját számlái között 

 

Számlavezetőn belül a számla pénznemétől 
eltérő devizában: 

  
nem alkalmazzuk 

 



 

III. Kártyák és készpénz 

11. Betétikártya-szolgáltatás 

A számlához kapcsolódó betétikártya neve:   

Főkártya gyártási/kibocsátási díja:  Kártya gyártási díj 

Főkártya első éves díja:  Kártya éves díja 

Főkártya éves díja a második évtől:  Kártya éves díja 

Társkártya gyártási/kibocsátási díja:  Társkártya gyártási díj 

Társkártya első éves díja:  Társkártya éves díja 

Társkártya éves díja a második évtől:  Társkártya éves díjaj 

Bankkártya átvétele bankfiókban:  nem számítunk fel díjat 

Egyenleg lekérdezés ATM-en:  Egyenleg lekérdezés (alkalmanként) 

12. Hitelkártya-szolgáltatás 

A számlához kapcsolódó hitelkártya neve:  nem alkalmazzuk 

Főkártya gyártási/kibocsátási díja:  nem alkalmazzuk 

Főkártya első éves díja:  nem alkalmazzuk 

Főkártya éves díja a második évtől:  nem alkalmazzuk 

Társkártya gyártási/kibocsátási díja:  nem alkalmazzuk 

Társkártya első éves díja  nem alkalmazzuk 

Társkártya éves díja a második évtől:  nem alkalmazzuk 

Hitelkamat éves mértéke:  nem alkalmazzuk 

Kereskedelmi kommunikációban szereplő 
THM: 

  
nem alkalmazzuk 

Késedelmi kamat éves mértéke:  nem alkalmazzuk 

Késedelmi díj:  nem alkalmazzuk 

Hitelkeret túllépési díj  nem alkalmazzuk 

Havi zárlati díj:  nem alkalmazzuk 

Saját bankfiókban történő 
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja: 

  
nem alkalmazzuk 

Átutalással történő 
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja: 

  
nem alkalmazzuk 

Postai csekken történő 
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja 

  
nem alkalmazzuk 

13. Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön 

Betéti kártyával történő vásárlás belföldön:  Vásárlás 

Hitelkártyával történő vásárlás belföldön:  nem alkalmazzuk 

14. Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás külföldön 

Betéti kártyával történő vásárlás külföldön:  Vásárlás 

Hitelkártyával történő vásárlás külföldön:  nem alkalmazzuk 

15. Készpénzfelvétel belföldön 

Bankkártya nélkül bankfiókban:  Készpénzfelvétel (HUF) 

Bankkártya nélkül bankfiókban:  Készpénzfelvétel (deviza) 

 

 

Betéti bankkártyával saját ATM-ből: 

 ATM készpénz felvét, saját terminálon, 
ATM készpénz felvét, integrációs, 
bankkártyacsoport - terminálon 

Betéti bankkártyával idegen ATM-ből  ATM készpénz felvét, MC belföldi terminálon 

Betéti bankkártyával saját bankfiókban:  nem alkalmazzuk 



 

 

Betéti bankkártyával idegen bankfiókban: 
 Készpénzfelvétel MC logóval ellátott, belföldi 
pénztárakban 

 

Betéti bankkártyával postán: 
 Készpénzfelvétel MC lógóval ellátott, belföldi 
pénztárakban 

Hitelkártyával saját ATM-ből:  nem alkalmazzuk 

Hitelkártyával idegen ATM-ből:  nem alkalmazzuk 

Hitelkártyával saját bankfiókban:  nem alkalmazzuk 

Hitelkártyával idegen bankfiókban:  nem alkalmazzuk 

Hitelkártyával postán:  nem alkalmazzuk 

16. Készpénzfelvétel külföldön 

Betéti bankkártyával saját bank(csoport) által 
üzemeltetett ATM-ből: 

  
nem alkalmazzuk 

Betéti bankkártyával idegen ATM-ből:  ATM készpénz felvét, MC külföldi terminálon 

Betéti bankkártyával saját bank(csoport) 
bankfiókjában: 

  
nem alkalmazzuk 

 

Betéti bankkártyával idegen bankfiókban: 
 Készpénzfelvétel MC lógóval ellátott, külföldi 
pénztárakban 

Hitelkártyával saját bank(csoport) által 
üzemeltetett ATM-ből: 

  
nem alkalmazzuk 

Hitelkártyával idegen ATM-ből:  nem alkalmazzuk 

Hitelkártyával saját bank(csoport) 
bankfiókjában: 

  
nem alkalmazzuk 

Hitelkártyával idegen bankfiókban:  nem alkalmazzuk 

17. Készpénzbefizetés belföldön 

 

Forint készpénzbefizetés saját ATM-be: 
 Készpénz befizetés boríték felhasználása nélkül 

, saját és bankkártya csoport ATM-nél 

Forint készpénzbefizetés saját bankfiókban:  Készpénzbefizetés (HUF) 

Forint készpénzbefizetés saját bankfiókban:  Készpénzbefizetés (deviza) 

Forint készpénzbefizetés idegen 
bankfiókban: 

  
nem alkalmazzuk 

Forint befizetés postán POS-en:  nem alkalmazzuk 

IV. Folyószámlahitelek és kapcsolódó szolgáltatások 

18. Folyószámlahitel 

Az igényelhető folyószámlahitel neve:   

Hitelkamat éves mértéke:  A kölcsön kamatlába 

Kereskedelmi kommunikációban szereplő 
THM értéke: 

  
Teljes hiteldíj mutató (THM) 

Hitelbírálati díj:  Szerződéskötési díj 

Kezelési költség:  Kezelési költség 

Rendelkezésre tartási jutalék:  Rendelkezésre tartási jutalék 

Késedelmi kamat éves mértéke:  Késedelmi kamat éves mértéke 

V. Egyéb szolgáltatások 

19. Limitmódosítás 

Vásárlási limitmódosítás elektronikusan:  nem alkalmazzuk 

Vásárlási limitmódosítás telefonon:  nem alkalmazzuk 

Vásárlási limitmódosítás papír alapon 
(bankfiókban): 

 Rendkívüli egyenleg- és limitmódosítási díj 
(alkalmanként) 

ATM készpénzfelvételi limit módosítása 
elektronikusan: 

  
nem alkalmazzuk 



 

ATM készpénzfelvételi limit módosítása 
telefonon: 

 

nem alkalmazzuk 

ATM készpénzfelvételi limit módosítása papír 
alapon (bankfiókban): 

 

nem alkalmazzuk 

20. Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása 

Postai úton kiküldött rendszeres havi 
bankszámlakivonat másolata papír alapon: 

 

Bankszámla kivonat pótlása külön kérésre 

Fedezetigazolás: Igazolás 

Számlaegyenleg igazolás: Igazolás 

Egyéb igazolás: Igazolás 

 


