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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 VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉS 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 nem köt új szerződést. 

Hatályba lépés napja: 2022. július 1. 

Közzététel napja: 2022. június 23. 

 

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

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

 
 
 

A MagNet Bank SBB Pénzforgalmi Üzletszabályzat 1. sz. melléklete 
 

 
HIRDETMÉNY 

A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL 
 

A) Vállalati kondíciók 
 

 

Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 35. §-a alapján: 

(1) Azonnali átutalási megbízásnak (AFR) 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. 

(2) A fogyasztónak minősülő fizető fél által kötegenként benyújtott, az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti 

feltételeknek megfelelő egyedi átutalási megbízás azonnali átutalási megbízásnak minősül. 

http://www.magnetbank.hu/
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I. Számlavezetési kondíciók  

Forint fizetési forgalom és forint pénztári tranzakciók – számlacsomagok  

 Vállalkozói Üzleti Extra Prémium 

Feltételes számlafenntartási havi díj 1,  732 Ft 1.885 Ft 4.303 Ft 8.722 Ft 

Nyitáskor befizetendő összeg 10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft 10.000 Ft 

GIRO utalás bankon kívül, elektronikusan, 
napközbeni, többszöri elszámolással -  

90 millió Ft és alatti összeg esetén és  
AFR utalás* bankon kívül 

0,552% 
min. 447 Ft 

 

0,552% 
min. 384 Ft,  

max. 27.099 Ft 
 

0,552% 
min. 362 Ft, 

max. 27.099 Ft 
 

0,530% 
min. 342 Ft, 

max. 27.099 Ft  
 

GIRO utalás bankon kívül, elektronikusan, 
napközbeni, többszöri elszámolással -  

90 millió Ft feletti összeg esetén  
0,604% 0,552% 0,541% 0,520% 

GIRO utalás bankon kívül, manuálisan 0,604% 
min. 550 Ft 

0,604% 
min. 486 Ft,  

max. 31.314 Ft 

0,604% 
min. 465 Ft, 

max. 31.314 Ft 

0,604% 
min. 342 Ft, 

max. 31.314 Ft 

Bankon belüli átutalás elektronikus úton és 
AFR utalás* bankon belül 

0,446% 
min. 205 Ft 

0,446% 
min. 205 Ft,  

max. 6.144 Ft 

0,446% 
min. 205 Ft, 

max. 6.144 Ft 

0,446% 
min. 205 Ft, 

max. 6.144 Ft 

Bankon belüli átutalás manuális feldolgozás 
0,552%  

min. 413 Ft  
 

0,552%  
min. 413 Ft,  

max. 15.508 Ft  

0,552%  
min. 413 Ft , 

max. 15.508 Ft 

0,552%  
min. 413 Ft , 

max. 15.508 Ft 

VIBER átutalás 0,446%, min. 31.908 Ft , max. 72.868 Ft 

Egyedi inkasszó kezdeményezése 630 Ft / db 

Csoportos beszedési megbízás 
kezdeményezése 

83 Ft / db 

Csoportos beszedés jóváírása 0,121%, min. 21 Ft 

Csoportos beszedés terhelése 0,567%, min. 124 Ft 

Bank Burgenlandnál vezetett számlára indított 
forint átutalás 

0,552%,  
min. 310 Ft  

0,552%, min. 310 Ft, max. 15.508 Ft 

Csoportos átutalási megbízás  
0,567%,  

min. 259 Ft 
0,567%, min. 259 Ft, max. 26.045 Ft 

Állandó átutalási megbízás (napközbeni 
többszöri elszámolással)  

0,567%, min. 313 Ft  

Átvezetés az Ügyfél számlái között és AFR 
utalás* Ügyfél saját számlái között bankon 
belül 

Költségmentes 

Postai kifizetés terhelése  A Magyar Posta által felszámolt jutalék+ 0,720%2, min. 83 Ft / tétel 

Postai befizetés jóváírása  A Magyar Posta által a Bankra terhelt összeg + 52 Ft / tétel  

Forint készpénzfelvétel 3 
0,985%  

min. 823 Ft 
0,900%  

min. 823Ft 
0,880%  

min. 823 Ft 
0,826%  

min. 823 Ft  

Forint készpénz befizetés4  
0,032%  

min. 52 Ft  
max. 15.805 Ft 

0,032%  
min. 52 Ft  

max. 15.805 Ft 

0,031%  
min. 52 Ft  

max. 15.805 Ft 

0,031%  
min. 52 Ft 

max. 15.805 Ft 

A számlák kamatozására a Bank betéti Hirdetménye (Vállalati látra szóló kamatok) az irányadó. 
 
 

 
1 A rendszer akkor számítja fel, ha a gyűjtött tételdíjak összege az adott időszak alatt nem éri el a felszámítandó összeget. 
2 A 0,720% a Magyar Posta által felszámolt jutalék és a terhelés együttes összege után együttesen kerül felszámolásra, minimum 83 Ft/ tétel 
3 Az 1 millió Ft-ot meghaladó készpénz felvételi szándék, a felvétel előtti 2 banki munkanappal jelentendő be a Banknál. 
4 A Bank EUR érmék közül kizárólag 1 és 2 címletű érméket fogad el. Egyéb valuták (EUR, CHF, GBP, USD) esetében kizárólag 

papírpénzt forgalmaz.  
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Deviza fizetési forgalom5, 6 és valuta pénztári tranzakciók  

 
Vállalkozói Üzleti Extra Prémium 

Deviza számlafenntartási 
havi díj 

12,58 € 

Deviza terhelés elektronikus 
úton  

0,572% min. 9,45 €  0,572%, min. 9,45 EUR, max. 141,21 EUR 

Deviza terhelés manuális 
feldolgozás 

0,615% min. 11,56 
€  

0,615%, min. 11,56 EUR, max. 141,21 EUR 

Deviza terhelés elektronikus 
úton SEPA  7 

0,552% min. 447 Ft  
0,552 %, 

min.384 Ft, 
max. 27.099 Ft 

0,552% 
min.362 Ft 

max. 27.099 Ft 

0,530% min. 
342 Ft max. 
27.099 Ft 

Deviza terhelés man. 
feldolgozás SEPA7  

0,604% min. 550 Ft  
0,604%, min. 
486 Ft max. 
31.314 Ft 

0,604% min. 
465 Ft max. 
31.314 Ft 

0,604% min. 
342 Ft max. 
31.314 Ft 

Deviza terhelés Bankon belül 
elektronikus úton 8 

0,446% min. 6,14 € 0,446%, min. 6,14 EUR, max. 112,64 EUR 

Deviza terhelés Bankon belül 
manuális feldolg. 9 

0,604% min. 9,45 €  0,604%, min. 9,45 EUR, max. 138,48 EUR 

Bank Burgenlandnál vezetett 
számlára indított átutalás 

0,530% min. 7,34 € 0,530%, min. 7,34 EUR, max. 77,99 EUR 

Deviza jóváírás  0,022% min. 8,43 EUR, max. 105,37 EUR 

Valuta készpénzfelvétel 10 0,985% min. 3,61 EUR 

Valuta készpénz befizetés 11 0,032% min. 1,05 EUR, max. 210,74 EUR 

 

 
5 A Bank a következő devizanemekben vezet bankszámlát: EUR, CHF, GBP, USD. 
6 A devizák közötti  konverziót magába foglaló fizetési műveletek esetében a Bank a számla terhelése ill. a jóváírása  értéknapján, a  

teljesítés időpontjában jegyzett kereskedelmi devizaárfolyamot alkalmazza. 
7 Az EPC által vezetett mindenkori „SEPA Credit Transfer” nyilvántartásban szereplő bankokba indított EUR utalások: 

http://epc.cbnet.info/content/adherence_database 
8 Azonos devizanemű megbízás.  
9 Azonos devizanemű megbízás.  
10 5.000 EUR feletti készpénzfelvételi szándék min. 2 banki munkanappal, 10.000 EUR feletti készpénzfelvételi szándék a felvételt 

megelőző min. 5 banki munkanappal jelentendő be a Banknál. 
11 A Bank EUR érmék közül kizárólag 1 és 2 címletű érméket fogad el. Egyéb valuták (EUR, CHF, GBP, USD) esetében kizárólag 

papírpénzt forgalmaz.  
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I. 1. Egyéb díjak  
 

Egyéb díjak, kivonatküldés, igazolás, elektronikus szolgáltatások, késedelmi kamat  

Kivonatküldés gyakorisága 
Ügyfél igénye szerint: naponta, hetente, havonta 
/Alternatív cím beállításának lehetősége/  

Számlavezetési díj 69 Ft / tétel  

Bankszámlakivonat pótlása külön kérésre 2.078 Ft / kivonat 

Postaköltség12 Belföldre: 307 Ft, külföldre: 614 Ft 

Fizetési emlékeztető13 Belföldre: 410 Ft, külföldre: 717 Ft 

Hiteltörlesztési díj14 0,3% , max. 6.000 Ft 

Bankinformáció 4.420 Ft  

Fiókban maradó számlakivonat tárolási díja 104 Ft / kivonat / hó 

Felszólító levél Belföldre: 939 Ft, külföldre: 1.963 Ft 

Igazolás 2.415 Ft / db  

Felhatalmazó levél befogadása  2.415 Ft / db  

Csomagváltás díja 15 8.430 Ft 

MagNet NetBank szolgáltatás Költségmentes 

MagNet NetBank jelszó blokkolás, 
feloldása/letiltás/jelszó pótlás díja 

526 Ft / alkalom 

SMS szolgáltatás 316 Ft / hó + 31 Ft / üzenet 

Késedelmi kamat A jegybanki alapkamat kétszerese 

SWIFT levelezés, deviza utalás esetén SWIFT 
másolat, külön levelezés, sürgetés vagy IBAN és 
(nem SEPA utalás esetén) SWIFT(BIC) kód hiánya 

10,24 € 

Hibás egyedi azonosító megjelölése miatt (ügyfél 
hibájából) hibásan teljesített átutalás összegének 
visszaszerzési kísérlete a Bank által 

Az összeg 0,5%-a, min. 20.000 Ft 

Megbízás visszavonása 16 (nem IG2 rendszerben) 1.024 Ft 17  

Napközbeni elszámolásban küldött tranzakció és 
AFR utalás* visszahívási díja 

5.120 Ft  

Zsákos befizetés  0,022% min. 263 Ft, max. 21.074 Ft  

Érmebefizetés díja 50 db érme befizetése felett  1,475%  

Állandó átutalás törlésének díja18 Az állandó átutalási összeg 0,2%-a, min. 1.000 Ft 

Napközbeni elszámolásban és AFR 
utalás*visszahívott összeg és AFR utalás* 
visszahívás  tranzakciós díja  (a visszautalt 

0,307%  
min. 5.120 Ft 

 
12 2013.01.01-t követően megkötött szerződések esetén. 
13 2013.01.01-t követően megkötött szerződések esetén.  
14 2013.01.01-t követően megkötött szerződések esetén. 
15 A 2010. szeptember 21. előtt nyitott számlákról az új számlacsomagok valamelyikére történő váltás díjmentes. 
16 A Bank a megbízás visszavonását kizárólag az értéknapot megelőző napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási határidőig 

köteles elfogadni, kivéve a GIRO utalások visszavonását, amelyet a Bank értéknapon a GIRO befogadási határidőig fogad el. A befogadási 
határidőket a MagNet Bank Általános Hirdetménye tartalmazza.  

17 Mikrovállalkozás esetén az értéknapot megelőző napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási határidőt megelőző visszavonás 
esetén ingyenes. 

18 Akkor kerül felszámításra, amennyiben kevesebb, mint 3 állandó átutalás kerül könyvelésre. 2013. 01.01-t követően nyitott számlák esetén. 
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összegből kerül levonásra) 

Felelős őrzés díja 418 Ft 

 
 

Deviza fizetési forgalommal és pénztári műveletekkel kapcsolatos egyéb hirdetmények  

Idegen bankköltség Ténylegesen felmerült idegen bankköltség 

Megbízás visszavonása 19 2.048 Ft 20 

Zsákos befizetés  0,211% min. 1,27 €, max. 105,37 € 

Valutaváltás valutáról forintra  Valuta vételi árfolyam alkalmazásával 

Valutaváltás valutáról valutára Valuta vételi és valuta eladási árfolyam alkalmazásával 

Valutaváltás forintról valutára Valuta eladási árfolyam alkalmazásával 

Érmebefizetés díja 50 db érme befizetése felett 1,475%  

Címletváltás forint és valuta esetében 

 
A pénztáraink a pénzérmét és a bankjegyet – címletenként 
legfeljebb 100 darabot – más címletű pénzérmére, illetőleg 
bankjegyre díj-, jutalék- és költségmentesen átváltják.  
Ezen darabszám felett a címletváltás díja 1%.  
 

SEPA7 elszámolásban küldött tranzakció 
visszahívási díja 

5.120 Ft 

SEPA7 elszámolásban visszahívott összeg 
tranzakciós díja  (a visszautalt összegből kerül 
levonásra) 

0,307%  
min. 5.12027 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 A Bank a megbízás visszavonását kizárólag az értéknapot megelőző napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási határidőig 

köteles elfogadni. A befogadási határidőket a Bank Általános Hirdetménye tartalmazza. 
20 Mikrovállalkozás esetén az értéknapot megelőző napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási határidőt megelőző visszavonás 

esetén ingyenes. 
27 A díjon felül a visszautalandó összegből levonásra kerül és szintén a megbízót terheli a  bankszámlán történtő jóváírás jutaléka, továbbá a 

konverzió(k) esetleges költsége. 
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Ügyvédi letéti számla Díjtételek 
 

Számlavezetés – Ft    

Számlanyitási díj 
  

0 Ft 

Forint számlafenntartási díj 
  

1.024 Ft/hó 

Számlavezetési díj 
  

69 Ft/tétel 

Fizetési forgalom   

Giro utalás bankon kívül elekronikusan, napközbeni 
többszöri elszámolással - 90 m Ft és alatti összeg 
esetén és AFR utalás* bankon kívül 

 
0,245% min. 447 Ft 

Giro utalás bankon kívül elekronikusan, napközbeni 
többszöri elszámolással - 90 m Ft feletti összeg 
esetén  

  
0,350% min. 447 Ft 

Giro utalás bankon kívül, manuálisan  
 

0,297% min. 550 Ft 

Bankon belüli átutalás elektronikus úton és AFR 
utalás* bankon belül 

  
0,139% min. 205 Ft 

Bankon belüli átutalás manuális feldolgozással 
  

0,245% min. 413 Ft 

VIBER átutalás 
  

0,446% min. 413 Ft max. 72.868 Ft 

Egyedi inkasszó kezdeményezése 
  

630 Ft/db 

Csoportos beszedési megbízás kezdeményezése 
  

83 Ft/db 

Csoportos beszedési megbízás jóváírása 
  

0,121% min. 124 Ft 

Csoportos beszedési megbízás terhelése 
  

0,260% min. 124 Ft 

Bank Burgenlandnál vezetett számlára indított HUF 
átutalás 

  
0,245% min. 310 Ft 

Csoportos átutalási megbízás (bankon belül) 0,260% min. 259 Ft 

Csoportos átutalási megbízás (bankon kívűl) 
  

0,260% min. 259 Ft 

Állandó átutalási megbízás (napközbeni többszöri 
elszámolással) 

  
0,260% min. 314 Ft 

Állandó átutalási megbízás (napközbeni többszöri 
elszámolással) 90 m Ft felett 0,260% min. 314 Ft 

Átvezetési ügyfél számlái között 
  

Díjmentes 

Postai kifizetés terhelése  MP felszám. díj + 0,72% min. 83Ft/tétel 

Postai befizetés jóváírása MP felszám. díj + 0,72% min. 83Ft/tétel 

Pénztári művelet   

Forint készpénzfelvétel 
  

0,371% min. 823 Ft 

Forint készpénzbefizetés 
  

0,032% min. 52 Ft max. 15.805 Ft 
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Érmebefizetés HUF 
  

1,475% 

Zsákos befizetés 
  

0,022% min. 263 Ft max. 21.074 Ft 

Forint készpénzkiszállítás 
  

nem lehetséges 

Deviza számlavezetés   

Deviza számlafenntartási díj 
  

12,58 EUR /hó 

Deviza számlavezetési díj 
  

69 Ft/tétel 

Fizetési forgalom:   

Deviza terhelés elektronikus úton 
  

0,265% min. 9,22 EUR 

Deviza terhelés manuális feldolgozással 
  

0,308% min. 11,26 EUR 

Deviza terhelés elektronikus úton SEPA  0,245% min. 447 Ft 

Deviza terhelés manuális feldolgozással SEPA 0,297% min. 550 Ft 

Deviza terhelés bankon belül elektronikus úton 0,242% min. 6,14 EUR 

Deviza terhelés bankon belül manuális feldolgozással 0,297% min. 9,22 EUR 

Bank Burgenlandnál vezetett számlára indított EUR 
átutalás 

  
0,223% min. 7,17 EUR 

Deviza jóváírás SEPA  0,022% min. 8,43 EUR max. 105,37 EUR 

Deviza jóváírás nem SEPA  0,022% min. 8,43 EUR max. 105,37 EUR 

Pénztári műveletek – Deviza   

Valuta készpénzfelvétel 0,371% min. 3,58 EUR 

Valuta készpénzbefizetés 
 
0,032% min. 1,05 EUR max. 210,74 EUR 

Zsákos befizetés (valuta) 
  
0,211% min. 1,05 EUR max. 105,37EUR 

Érmebefizetés díja (Valuta) 
  

1,475% 

Egyéb díjtételek Az Ügyvédi letéti számla konstrukciónál 
fel nem tüntetett díjtételek, költségtételek 
esetében a „Sztenderd vállalati csomag” 

konstrukciónál feltüntetett díj és 
költségtételek kerülnek alkalmazásra 
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II. Számlavezetési kondíciók a 2010. szeptember 21. előtt nyitott vagy 
egyedi kondíciókkal rendelkező fizetési számlákra vonatkozóan  

 

Sztenderd vállalati számlacsomag 
 

II.1. Forint és deviza számlavezetés 
  

Számlanyitási díj Költségmentes 

Számlafenntartási díj 
3.673 Ft / hó, illetve a rendszer akkor számítja fel, ha az 
egyéb díjak összege az adott időszak alatt nem éri el a 
felszámítandó díjat 

Számlavezetési díj 69 Ft / tétel 

 
II.2. Fizetési forgalom  

Forint fizetési forgalom 

GIRO utalás bankon kívül, elektronikusan, 
napközbeni, többszöri elszámolással - 

90 millió Ft és alatti összeg esetén és AFR utalás* 
bankon kívül 

0,657% min. 447 Ft, max. 27.099 Ft 

GIRO utalás bankon kívül, elektronikusan, 
napközbeni, többszöri elszámolással -  

90 millió Ft feletti összeg esetén 
0,604% 

GIRO utalás bankon kívül, manuálisan 0,763% min. 550 Ft , max. 31.314Ft 

Egyedi inkasszó kezdeményezése 208 Ft / db 

Csoportos beszedési megbízás kezdeményezése 73 Ft / db 

Csoportos beszedés jóváírása 0,121 %, min. 21 Ft / tétel 

Csoportos beszedés terhelése 0,567 %, min. 124Ft / tétel 

Bank Burgenlandnál vezetett számlára indított forint 
átutalás 

0,530 %, min. 208 Ft, max. 22.884 Ft 

VIBER átutalás  0,446 %, min. 31.908 Ft, max. 71.868 Ft 

Csoportos átutalási megbízás  0,567 %, min. 259 Ft , max. 26.045 Ft 

Állandó átutalási megbízás (napközbeni, többszöri 
elszámolással)  

0,567 %, min. 313Ft    

Bankon belüli átutalás jutaléka manuális 
feldolgozással 

0,530 %, min. 310 Ft , max. 22.884 Ft 

Bankon belüli átutalás  elektronikus úton és AFR 
utalás* bankon belül 

0,446 %, min. 154 Ft, max. 6.144 Ft 

Átvezetés az Ügyfél számlái között  és AFR utalás* 
Ügyfél saját számlái között bankon belül 

Költségmentes 

Megbízás visszavonása (nem IG2 rendszerben) 21 1.024 Ft 22 

Napközbeni elszámolásban küldött tranzakció és 
AFR utalás* visszahívási díja 

5.120 Ft 

Napközbeni elszámolásban visszahívott összeg és 
AFR utalás*visszahívás  tranzakciós díja  (a visszautalt 
összegből kerül levonásra) 

0,307%  
min. 5.120 Ft 

Felelős őrzés díja 418 Ft 

 
 
 

 
21 A Bank a megbízás visszavonását kizárólag az értéknapot megelőző napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási 

határidőig köteles elfogadni, kivéve a GIRO utalások visszavonását, amelyet a Bank értéknapon a GIRO befogadási határidőig fogad 
el. A befogadási határidőket a MagNet Bank Általános Hirdetménye tartalmazza. 

22 Mikrovállalkozás esetén, az értéknapot megelőző napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási határidőt megelőző 
visszavonás esetén ingyenes.  
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Deviza  fizetési forgalom 

Deviza jóváírás 

Deviza-, és forintszámla javára 0,022 %, min. 8,43 EUR, max. 31,61 EUR 

Deviza terhelés 

Manuális feldolgozással 0,604 %, min. 8,43 EUR, max. 120,14 EUR 

Elektronikus úton   0,572 %, min. 8,43 EUR , max. 114,87 EUR 

Bank Burgenlandnál vezetett számlára indított CHF, 
GBP vagy USD utalás 

0,530 %, min. 6,32 EUR , max. 77,99 EUR 

Idegen bankköltség ténylegesen felmerült idegen bankköltség 

Megbízás visszavonása 23 2.048 Ft 24 

 
 
A Bank a következő devizanemekben vezet bankszámlát: EUR, CHF, GBP, USD. 
 
A devizák közötti konverziót magába foglaló fizetési műveletek esetében a Bank a számla terhelése ill. a jóváírása 
értéknapján, a teljesítés időpontjában jegyzett kereskedelmi devizaárfolyamot alkalmazza. 
  
A fizetési számlák kamatozására a MagNet Bank aktuális Betéti Hirdetménye az irányadó. 

 
23 A Bank a megbízás visszavonását kizárólag az értéknapot megelőző napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási 

határidőig köteles elfogadni, kivéve a GIRO utalások visszavonását, amelyet a Bank értéknapon a GIRO befogadási határidőig fogad 
el. A befogadási határidőket a hirdetmény a MagNet Bank Általános Hirdetménye tartalmazza. 

24 Mikrovállalkozás esetén az értéknapot megelőző napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási határidőt megelőző 
visszavonás esetén ingyenes 
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II.3. Pénztári műveletek  
 
 

Forint 

Készpénzbefizetés 0,032 %, min. 52 Ft, max. 15.805 Ft 

Érmebefizetés díja 50 db érme befizetése felett 1,475 %  

Zsákos befizetés 0,022 %, min. 263 Ft, max. 21.074 Ft 

Készpénzfelvétel 25 0,826 %, min. 823 Ft  

Készpénz kiszállítás 0,880 %, min. 3.366 Ft  

Valuta 

Készpénzbefizetés26  0,032 %, min. 1,05 EUR, max. 52,68 EUR 

Készpénzfelvétel 27 0,985 %, min. 2,59 EUR 

Zsákos befizetés 0,211 %, min. 1,05 EUR, max. 31,61 EUR 

Érmebefizetés díja 50 db érme befizetése felett 1,475 %  

Valutaváltás  

             a.) Valutáról forintra  valuta vételi árfolyam alkalmazásával 

             b.) Valutáról valutára 
valuta vételi és valuta eladási árfolyam 
alkalmazásával 

             c.) Forintról valutára valuta eladási árfolyam alkalmazásával 

Címletváltás 

 
A pénztáraink a pénzérmét és a bankjegyet – címletenként legfeljebb 100 darabot – más címletű pénzérmére, 
illetőleg bankjegyre díj-, jutalék- és költségmentesen átváltják. Ezen darabszám felett a címletváltás díja 1%.  
 

 
Különböző pénznemek közti készpénz műveleteknél a Bank a művelet teljesítése időpontjában hatályos valuta árfolyamát 
alkalmazza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Az 1 millió Ft-ot meghaladó készpénz felvételi szándék, a felvétel előtti 2 banki munkanapon jelentendő be a Banknál. 
26 A Bank EUR érmék közül kizárólag 1 és 2 címletű érméket fogad el. Egyéb valuták esetében kizárólag papírpénzt forgalmazunk.   
27 Az 5.000 EUR feletti készpénzfelvételi szándék min. 2 banki munkanappal, 10.000 EUR feletti készpénzfelvételi szándék a felvételt 

megelőző min. 5 banki munkanappal jelentendő be a Banknál.  
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II.4. Egyéb díjak 
 

Egyéb díjak, kivonatküldés, igazolás, elektronikus szolgáltatások, késedelmi kamat  

Kivonatküldés gyakorisága 
Ügyfél igénye szerint: naponta, hetente, havonta 
/Alternatív cím beállításának lehetősége/  

Számlavezetési díj 69 Ft / tétel  

Bankszámlakivonat pótlása külön kérésre 2.079 Ft / kivonat 

Postaköltség28 Belföldre: 307 Ft, külföldre: 614 Ft 

Fizetési emlékeztető29 Belföldre: 410 Ft, külföldre: 717 Ft 

Hiteltörlesztési díj30 0,3% , max. 6.000 Ft 

Bankinformáció 4.420 Ft  

Fiókban maradó számlakivonat tárolási díja 104 Ft / kivonat / hó 

Felszólító levél Belföldre: 939 Ft, külföldre: 1.963 Ft 

Igazolás 2.415 Ft / db  

Felhatalmazó levél befogadása  2.415 Ft / db  

Csomagváltás díja 31 8.430 Ft 

MagNet NetBank szolgáltatás Költségmentes 

MagNet NetBank jelszó blokkolás, 
feloldása/letiltás/jelszó pótlás díja 

526 Ft / alkalom 

SMS szolgáltatás 316 Ft / hó + 31 Ft / üzenet 

Késedelmi kamat A jegybanki alapkamat kétszerese 

SWIFT levelezés, deviza utalás esetén SWIFT 
másolat, külön levelezés, sürgetés vagy IBAN és 
(nem SEPA utalás esetén) SWIFT(BIC) kód hiánya 

10,24 EUR 

Hibás egyedi azonosító megjelölése miatt (ügyfél 
hibájából) hibásan teljesített átutalás összegének 
visszaszerzési kísérlete a Bank által 

Az összeg 0,5%-a, min. 20 000 Ft 

Megbízás visszavonása 32 1.024 Ft 33  

Érmebefizetés 1,475%  

Állandó átutalás törlésének díja34 Az állandó átutalási összeg 0,2%-a, min. 1.000 Ft 

SEPA7 elszámolásban küldött tranzakció 
visszahívási díja 

5.120 Ft 

 
28 2013.01.01-t követően megkötött szerződések esetén. 
29 2013.01.01-t követően megkötött szerződések esetén.  
30 2013.01.01-t követően megkötött szerződések esetén. 
31 A 2010. szeptember 21. előtt nyitott számlákról az új számlacsomagok valamelyikére történő váltás díjmentes. 
32 A Bank a megbízás visszavonását kizárólag az értéknapot megelőző napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási határidőig 

köteles elfogadni, kivéve a GIRO utalások visszavonását, amelyet a Bank értéknapon a GIRO befogadási határidőig fogad el. A befogadási 
határidőket a MagNet Bank Általános Hirdetménye tartalmazza.  

33 Mikrovállalkozás esetén az értéknapot megelőző napi - az adott tranzakciótípusra vonatkozó - befogadási határidőt megelőző visszavonás 
esetén ingyenes. 

34 Akkor kerül felszámításra, amennyiben kevesebb, mint 3 állandó átutalás kerül könyvelésre. 2013. 01.01-t követően nyitott számlák esetén. 
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SEPA7 elszámolásban visszahívott összeg 
tranzakciós díja  (a visszautalt összegből kerül 
levonásra) 

0,307%  
min. 5.120 Ft27 

Másodlagos azonosító rögzítése, módosítása, 
megújítása, törlése – bankfiókban** 

2.020 Ft/másodlagos azonosító 

Másodlagos azonosító rögzítése, módosítása, 
megújítása, törlése – MagNet Netbankon/ MagNet 
Mobilbankon, vagy GIRO üzenetben érkező** 

Díjmentes, akciósan 2020. december 31-ig  
(a normál díj 1.010 Ft/másodlagos azonosító, melyet a Bank 
akciós jelleggel nem számít fel. Az akció 2020. december 31-
ig tart) 

 
* Tájékozatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet 35. §-a alapján: 
(1) Azonnali átutalási megbízásnak (AFR) 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. 
(2) A fogyasztónak minősülő fizető fél által kötegenként benyújtott, az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti feltételeknek 
megfelelő egyedi átutalási megbízás azonnali átutalási megbízásnak minősül. 

 
** Másodlagos számlaazonosító: A Számlatulajdonos vagy Rendelkezésre jogosult által a Bank, mint a Számlatulajdonos 

fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató útján a GIRO Zrt. részére T napon megadott egyedi azonosító, amely 
a Számlatulajdonos fizetési számlájának egyértelmű azonosítására szolgál.  

- Másodlagos számlaazonosító módosítása a Banknál regisztrált Másodlagos számlaazonosító törlését és új 
Másodlagos számlaazonosító bejelentését jelenti.  

- Törlés alatt értve a Banknál regisztrált Másodlagos számlaazonosító a Banknál történt Ügyfél általi törlését, és a 
Banknál regisztrált Másodlagos számlaazonosító GIRO üzenetben érkezett törlését más pénzforgalmi szolgáltatónál 
történt regisztrációja okán.  

 
27 A díjon felül a visszautalandó összegből levonásra kerül és szintén a megbízót terheli a  bankszámlán történtő jóváírás jutaléka, továbbá a 

konverzió(k) esetleges költsége. 


