
  

     

HIRDETMÉNY 
KAMATKÖVETŐ BETÉT kondícióiról 

 
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 a KAMATKÖVETŐ 
BETÉT 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 betétet nem köt le. 
 

 
A változások sárga háttérrel és dőlt betűvel kerültek jelölésre. 

 
 Hatályba lépés napja: 2022. október 1. 

Közzététel napja: 2022. július 8. 
 

MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, 
Andrássy út 98. - Cégjegyzékszám: 01-10-046111 - 

www.magnetbank.hu 

 
 
 
 

A betét értékesítése 2017. február 9-től 
megszüntetésre került. 



  

     

KAMATKÖVETŐ 

FORINT BETÉTI AKCIÓ 
1 hónapos ismétlődő 

futamidővel 
 
 

A betét meghirdetésének napján  
1 havi BUBOR1 - 6,00%2 
Kamatláb évi: 1,32 %3 

EBKM 1,28% 
 
 

A nem akciós betéti kamat jelenleg: 
1 hónapos futamidő: évi 0,01% EBKM 0,01% 

 

 

 

 

 
1 BUBOR (Budapest Interbank Offered Rate): budapesti bankközi hitelkamatláb, azon kamatlábak számtani közepe, 

amelyet a releváns, BUBOR-t fixáló bankok a Budapesti Bankközi Pénzpiacon az adott időszakra jegyeznek.  
A tárgyhónapban forduló betétek esetén a kamatláb meghatározása a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó 
munkanapja előtti 2. napon érvényes www.mnb.hu oldalon közétett 1 havi BUBOR referenciakamat értéke alapján 
történik. 
2 1 havi BUBOR – 6,00%, azaz 1 havi BUBOR mínusz 6,00% 
3 1 havi BUBOR – 6,00%, azaz 1 havi BUBOR mínusz 6,00%. A kamatláb meghatározásához a Bank 2022.06.28-án 

jegyzett 1 havi BUBOR-t alkalmazta. 

 

http://www.mnb.hu/


  

     

Akciós kamatláb meghatározása:  

Az első lekötés esetén a Bank honlapján közzétett, a lekötés napján érvényes 1 havi 
BUBOR - 0,20%. A Bank az első lekötés esetére 2017. január 15-től a lekötés napján 
érvényes 1 havi BUBOR -0,10% kamatképletet alkalmazza. 

Az első lekötési megbízást 2017. január 15-tól az akciós kamatlábbal, azaz a betét 
lekötésének napján érvényes, a Bank honlapján közzétett 1 havi BUBOR - 0,20% érték 
helyett a közzétett 1 havi BUBOR -0,10% értékkel fogadja el a Bank, mindaddig, amíg a jelen 
hirdetmény szerinti akciós jelleggel meghirdetett betéti konstrukciót vissza nem vonja.  

A Bank az akció keretében már lekötött, ismétlődő lekötésű betétek újrafordulása esetén az 
1 havi BUBOR-0,20% képlet értéket 2016. december 31-ig biztosítja. A 2016. december 31-ét 
követő első fordulónappal a Bank jogosult az újraforduló betétre vonatkozó kamatképletet 
megváltoztatni, melyet az újrafordulást megelőző legalább 15 nappal a Bank a 
fiókhálózatban kifüggesztés útján és a Bank honlapján (https://www.magnetbank.hu/) 
közzétesz. 

A Bank döntése értelmében a fent megnevezett kamat képlet 2017. január 15. dátummal 
módosításra kerül. A Bank 2017. január 15-től kezdődően az 1 havi BUBOR-0,10% 
kamatképletet alkalmazza. A bank az 1 havi BUBOR-0,10% kamatképlet alkalmazásával 
lekötött és korábbi kamatképlettel lekötött és új kamatképlet szerint fordult, ismétlődő 
lekötésű betétek újrafordulása esetén az 1 havi BUBOR-0,10% képlet értéket 2017. június 
30-ig biztosítja. A 2017. június 30-át követő első fordulónappal a Bank jogosult az 
újraforduló betétre vonatkozó kamatképletet megváltoztatni, melyet az újrafordulást 
megelőző legalább 15 nappal a Bank a fiókhálózatban kifüggesztés útján és a Bank 
honlapján (https://www.magnetbank.hu/) közzétesz. 

A Bank döntése értelmében az 1 havi BUBOR-0,10% kamat képlet 2017. február 9. 
dátummal módosításra kerül a már korábban elhelyezett és még élő Kamatkövető betét 
lekötések esetében 1 havi BUBOR kamat képletre. A Bank 2017. február 9-től kezdődően az 
1 havi BUBOR kamatképletet alkalmazza visszavonásig. Az 1 havi BUBOR kamatképlet 
alkalmazására első alkalommal a Kamatkövető betétek 2017. február 9. illetve azt követő 
első fordulásakor kerül sor. 

A Bank döntése értelmében az 1 havi BUBOR kamat képlet 2022. július 23. dátummal 
módosításra kerül a már korábban elhelyezett és még élő Kamatkövető betét lekötések 
esetében 1 havi BUBOR – 6,00% kamat képletre. A Bank 2022. július 23-től kezdődően az 1 
havi BUBOR -6,00% kamatképletet alkalmazza visszavonásig. Az 1 havi BUBOR -6,00% 
kamatképlet alkalmazására első alkalommal a Kamatkövető betétek 2022. július 23. illetve 
azt követő első fordulásakor kerül sor. 

 

A leköthető legkisebb összeg 100.000 Ft.  A betét lekötési összegének felső határa nincs. 

A betétet természetes személyek vehetik igénybe. 

A betétlekötés (illetve az újralekötés) feltétele, hogy a Betétes a Banknál forint fizetési 
számlával vagy forint megtakarítási számlával rendelkezzék. 

Figyelem! Amennyiben a betétlekötési megbízás megadásának időpontjában az aznapra 
érvényes 1 havi BUBOR értéket a bank még nem tette közzé, akkor a betétlekötési 
megbízásban szereplő4 illetve a – közzétételt követően meghatározott – tényleges lekötés 
szerinti kamatláb és kapcsolódó EBKM egymástól eltérhet, a tényleges lekötési kamatláb 

 
4 Amennyiben a betétlekötési megbízás megadásának időpontjában az aznapra érvényes 1 havi BUBOR értéket a bank 

még nem tette közzé, az EBKM kiszámítása az utolsó ismert kamatlábbal történik. 



  

     

és EBKM alacsonyabb és magasabb értékű is lehet a betétlekötési megbízásban szereplő 
értékeknél.  

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben a tényleges lekötés szerinti kamatláb és 
EBKM mutató alacsonyabb, mint a lekötési megbízásban szereplő kamatláb illetve EBKM, 
jogában áll a lekötési megbízást írásban visszavonni a lekötési megbízás benyújtásának 
helyén a lekötési megbízás benyújtásának napján fiókzárásig. Ezt követően a bank a 
betétlekötési megbízás visszavonását nem fogadja el, csak a betét feltörésére van 
lehetőség. 

A törvény által meghatározott esetekben a kamatadót a Bank a kamat jóváírásakor állapítja 
meg és vonja le. 

A MagNet Bank Zrt részére óvadékba adott készpénz nem köthető le az akciós betétbe.  

Az akciós betét kizárólag bankfiókban köthető le, azaz nem köthető le Netbankon keresztül. 

A betét lejárat előtti (részleges) feltörése esetén, a lekötéstől a feltörésig terjedő időszakra 
a Bank a feltöréskori hirdetmény szerinti látra szóló kamatláb felét fizeti. 

A betéti szerződés további szerződési feltételeit a MagNet Bank Zrt. SBB Betéti Ügyletekre 
vonatkozó Üzletszabályzata és a MagNet Bank Zrt. SBB Általános Üzletszabályzata 
tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás jogát fenntartja. A Bank a jelen hirdetmény szerinti 
betéti konstrukciót jogosult bármikor, a megszüntetésre vonatkozó közzététel napjának hatályával 
megszüntetni. A Bank a megszüntetést honlapján teszi közzé. 
Felhívjuk figyelmét, hogy az OBA emblémán szereplő 100 ezer eurós biztosítási 
összeghatár nem betéti termékenként értendő, hanem az Ügyfél által a Banknál elhelyezett 
OBA-biztosított betétek összesített értékére vonatkozik.  

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. 

A Bank a kamatváltozás jogát – a MagNet Bank Zrt. SBB Általános Üzletszabályzatban előírt 
értesítési kötelezettség betartásával – fenntartja.  

 


