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Mellékletek 

• Lakossági bankszámlák díjairól és jutalékairól szóló kondíciós lista 

• Jelenleg nem értékesített lakossági bankszámlák díjairól és jutalékairól szóló kondíciós lista 

• MagNet lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó korlátozott rendeltetésű forint bankszámla díjairól és jutalékairól szóló 

kondíciós lista 

• Házhozszámla díjairól és jutalékairól szóló kondíciós lista  

• Lakossági ügyfeleknek kínált betétek kamatairól, díjairól, jutalékairól és költségeiről szóló kondíciós lista 

• Lakossági ügyfeleknek kínált Üdvözlő betét kamatairól, díjairól, jutalékairól és költségeiről szóló kondíciós lista 

• Vállalati bankszámlák díjairól és jutalékairól szóló kondíciós lista 

• Vállalati ügyfeleknek kínált betétek kamatairól, díjairól, jutalékairól és költségeiről szóló kondíciós lista 

• Vállalati ügyfeleknek kínált Üdvözlő betét kamatairól, díjairól, jutalékairól és költségeiről szóló kondíciós lista  

• Hirdetmény a választható Mentor/Szféra Plusz hitelfelvevőkről 

• Hirdetmény a forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának szabályairól 

• Hirdetmény a fizetési számla váltásáról 

A felsorolt mellékletek az Általános Hirdetmény elválaszthatatlan részét képezik. Az Általános Hirdetmény a Keretszerződés 

részeként szabályozza az Ügyfél és a Bank közötti üzleti kapcsolatot. 

Függelékek 

• 1. sz. függelék: A MagNet Bank Zrt.-vel szerződött, pénzügyi szolgáltatás közvetítését végző megbízott közvetítők listája 

• 2. sz. függelék: Földrajzi alapú bankkártya használat szempontjából kiválasztható országok és régiók1 

• 3. sz. függelék: HIRDETMÉNY a 2022. február 25-i (EU) 2022/328, majd a 2022. március 1-i (EU) 2022/345 tanácsi 

rendeletekkel, az ukrajnai helyzetet destabilizáló oroszországi fellépésekre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló 

833/2014/EU tanácsi rendelet 5b. és 5i. cikke szerinti, módosított korlátozásokról. Valamint a Tanács 2022. március 9-i (EU) 

2022/398 rendelete a belarusz helyzetre és Belarusznak az Ukrajna elleni orosz agresszióban való részvételére tekintettel 

hozott korlátozó intézkedésekről szóló 765/2006/EK rendelet 1u. és 1za. cikke szerinti, módosított korlátozásokról. 

  

 

1 A 2. sz. függelék az előzetes meghirdetéstől eltérően 2020. november 18. nappal nem lép hatályba. A hatálybalépés napjáról a honlapon adunk tájékoztatást a 

későbbiekben. 
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1. Általános rendelkezések 

A lakossági és vállalati fizetési számlák (a továbbiakban: bankszámlák), betétek, bankkártyák és egyéb szolgáltatások esetén alkalmazott 

teljesítési rendről és egyéb kiegészítő információkról szóló hirdetmény, amely a MagNet Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) természetes 

személy ügyfeleire (a továbbiakban: lakossági ügyfelek), valamint vállalatok, vállalkozók és egyéb szervezetek (a továbbiakban: 

vállalati ügyfelek) részére érvényes. 

 Fogalommagyarázat 

Devizaünnep: olyan napok, melyeken az adott devizákra vonatkozóan megbízás nem teljesíthető. A devizaünnepekre vonatkozóan a 

Bank minden év elején az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti azon napok listáját, melyen az adott devizákra 

megbízást nem fogad el devizaünnepre tekintettel. E vonatkozásban a Bank a változtatás jogát fenntartja.  

EGT: Európai Gazdasági Térség, tagállamai: az Európai Unió tagállamai, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. 

FIFO: First In First Out, azaz a konverzió nélküli belföldi forint összegű fizetési megbízások közül az a tétel teljesül leghamarabb, amit 

legkorábban indítottak. A Bank – jogszabály eltérő rendelkezése kivételével- az átvétel sorrendjében teljesíti a fizetési megbízásokat. 

Napon belül beadott és átvett konverzió nélküli belföldi forint összegű elektronikus megbízások a teljesítés sorrendjében megelőzik az 

ugyanezen napon benyújtott és átvett papír alapú megbízásokat. 

GIROInstant: A pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet szerinti azonnali átutalások (továbbiakban: 

azonnali átutalás) egyedi, nem kötegelt formában történő elszámolására és teljesítésére létrehozott platform. A tranzakciók feldolgozása, 

továbbítása, elszámolása automatikusan, manuális beavatkozás nélkül, folyamatosan történik a naptári év minden napján 0-24 óráig. 

InterGIRO platformok: Azon szoftver és hardver elemek összessége, amelyek a Bankközi klíring rendszer (BKR) technikai elemeit, 

hátterét adják. Az InterGIRO három platformon üzemel, az éjszakai elszámolás az InterGIRO1, a napközbeni többszöri elszámolás az 

InterGIRO2 platformon, míg az azonnali elszámolás a GIROInstant platformon üzemel. 

InterGIRO1: Az éjszakai elszámolást lebonyolító, kötegszintű fedezetvizsgálaton és BKR IG1 szabványok II. és III. kötetében rögzített 

szabványokon alapuló alkalmazás. 

InterGIRO2: A napközbeni többszöri elszámolást lebonyolító, homogén csoport vagy tranzakció szintű fedezetvizsgálaton és BKR 

IG2 Külső Interfész Specifikációban rögzített szabványokon alapuló alkalmazás. 

SEPA fizetési megbízás: A Banknak 2016. október 31. napját követően adott, az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU 

rendeletének hatálya alá tartozó, a SEPA-övezeten belüli, euróban denominált azon átutalási és beszedési megbízások, amelyeknél a 

fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója is a SEPA-övezet területén található, vagy 

amelyeknél a fizetési műveletben érintett egyetlen fizetési szolgáltató a SEPA-övezet területén található. 

SEPA-övezet: az Európai Unió tagállamai (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, Szlovákia, Szlovénia, Svédország), valamint Izland, Liechtenstein, 

Monaco, Norvégia, Svájc és San Marino. Az aktuális SEPA tagbankok listáját az alábbi honlapon lehet megnézni, letölteni: 

https://www.europeanpaymentscouncil.eu/what-we-do/be-involved/register-participants 

SWIFT rendszer: A Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (S.W.I.F.T.) és tagjai által működtetett, olyan 

nemzetközi elektronikus kommunikációs rendszer, amelyen keresztül annak tagjai egymás között bankközi üzenetforgalmat 

bonyolítanak, és amely rendszer segítségével fizetéseket teljesíthetnek, illetőleg elszámolhatnak egymással. 

SWIFT üzenet: A SWIFT rendszeren szabványosított formában és módon továbbított, SWIFT szabványoknak megfelelően 

elektronikusan aláírt és hitelesített (kulcsolt) szöveges üzenet. 

VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer): az MNB által üzemeltetett a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (VIBER) 

olyan bruttó elvű kiegyenlítési rendszer, amelyben a fizetési megbízások feldolgozása és végleges kiegyenlítése folyamatosan zajlik az 

érintett résztvevők valós idejű értesítése mellett. A megbízások kiegyenlítésére egyenként, azaz a terhelések és jóváírások beszámítása 

nélkül kerül sor a jegybanki számlákon történő könyveléssel, mely után a teljesítés végleges és visszavonhatatlan. A Bank a VIBER 

tagja, vállalja a Számlatulajdonos fizetési megbízásainak VIBER-en keresztül történő indítását és fogadását az Általános Hirdetményben 

foglaltak szerint. 

A fizetési számlához kapcsolódó legjellemzőbb szolgáltatásoknak a fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak összehasonlíthatóságáról, a 

fizetésiszámla-váltásról és az alapszintű fizetési számla nyitásáról, illetve használatáról szóló, 2014. július 23-i 2014/92/EU európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (5) bekezdése szerinti jegyzéke és a Bank dokumentumaiban alkalmazott fogalmak: 
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Ssz. 

2014/92/EU európai 

parlamenti és tanácsi 

irányelv 3. cikk (5) 

bekezdése szerinti 

megnevezés 

Fogalom-meghatározás 
A Bank dokumentumaiban 

alkalmazott fogalmak 

1. Számlavezetés 
A számlavezető számlát vezet az ügyfél általi 

használat céljából. 
Számlavezetés 

2. 

Internetbanki és 

mobilalkalmazási 

szolgáltatás 

Az ügyfél a számlájához kapcsolódó 

szolgáltatásokat interneten vagy mobil eszközön 

(például mobiltelefonon) keresztül veszi igénybe. 

NetBank 

MobilBank 

3. SMS-szolgáltatás 

Az ügyfél azonosítása, illetve számlájának 

egyenlegéről történő tájékoztatása (például 

átutalás vagy készpénzfelvétel után) SMS üzenet 

segítségével történik meg. 

SMS-szolgáltatás 

- Számlainfó – fizetési 

műveletekhez kapcsolódó 

SMS szolgáltatás 

- MagNet NetBank 

szolgáltatáshoz kapcsolódó 

SMS-szolgáltatás 

- Bankkártyához kapcsolódó 

SMS szolgáltatás 

4. 
Telefonos banki 

szolgáltatás 

Az ügyfél a számlájához kapcsolódó 

szolgáltatásokat telefonon keresztül veszi igénybe. 
Telefonos ügyfélszolgálat 

5. 
Igazolások kiállítása és 

rendelkezésre bocsátása 

Az ügyfél a számlájához kapcsolódóan utólagosan 

kért számlakivonatok, vagy egyéb igazolások 

(például egy bizonyos összeg számlán történő 

meglétét igazoló „fedezetigazolás”) rendelkezésre 

bocsátása. 

Havi kivonat 

Rendszeres forgalmi/havi kivonat 

Fedezetigazolás 

Számlaegyenleg igazolás 

Egyéb igazolás 

6. Limitmódosítás 
A fizetések összegére vagy darabszámára 

vonatkozó korlátozások módosítása. 
Limitmódosítás 

7. 
Betétikártya-

szolgáltatás 

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó 

fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A betéti 

kártyával végrehajtott valamennyi fizetési művelet 

összegével közvetlenül és teljes egészében 

megterhelésre kerül az ügyfél számlája. 

Bankkártya szolgáltatás 

- Betéti bankkártyák 

8. Hitelkártya-szolgáltatás 

A számlavezető az ügyfél számlájához kapcsolódó 

fizetési kártyát bocsát rendelkezésre. A 

hitelkártyával egy megállapodás szerinti időszak 

során végrehajtott valamennyi fizetési művelet 

összegével a megállapodás szerinti 

időpont(ok)ban részben vagy teljes egészében 

megterhelésre kerül az ügyfél számlája. A 

számlavezető és az ügyfél között létrejött 

hitelszerződés határozza meg azt, hogy az ügyfél 

részére a hitel után felszámítanak-e kamatot. 

- 

9. 

Betéti-vagy 

hitelkártyával történő 

vásárlás belföldön 

Az ügyfél betéti-vagy hitelkártyával áru vagy 

szolgáltatás ellenértékét fizeti ki belföldön. 

Bankkártya tranzakciók 

- Vásárlás belföldön  

10. 

Betéti-vagy 

hitelkártyával történő 

vásárlás külföldön 

Az ügyfél betéti-vagy hitelkártyával áru vagy 

szolgáltatás ellenértékét fizeti ki külföldön. 

Bankkártya tranzakciók 

- Vásárlás külföldön 

11. Átutalás belföldön A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat Átutalás forgalom 
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forintban el az ügyfél számlájáról egy másik számlára, 

belföldön forintban. 
- Átutalás más banknál vezetett 

számlára (GIRO) 

- Átutalás bankon belül saját 

lakossági számlára 

- Átutalás bankon belül idegen 

számlára 

- Bankközi átutalás VIBER 

12. 
Átutalás euróban 

(SEPA) 

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat 

el az ügyfél számlájáról egy másik számlára, 

belföldön és külföldön euróban. 
SEPA utalás 

13. 
Átutalás egyéb 

devizában 

A számlavezető az ügyfél utasítására pénzt juttat 

el az ügyfél számlájáról egy másik számlára, 

belföldön és külföldön, forinttól és eurótól eltérő 

pénznemben. 

Deviza fizetési forgalom 

- Átutalás devizaszámla terhére 

- Átutalás forintszámla terhére 

14. Rendszeres átutalás 

A számlavezető az ügyfél utasítására rendszeresen 

azonos összegben pénzt juttat el az ügyfél 

számlájáról egy másik számlára. 
Rendszeres átutalás 

15. Beszedés 

Az ügyfél engedélyezi valaki másnak 

(kedvezményezett), hogy az ügy-fél 

számlavezetőjének utasítást adjon arra, hogy az 

ügyfél számlájáról a kedvezményezett részére 

pénzt juttasson el. A számlavezető az ügy-fél és a 

kedvezményezett által megállapodott napon vagy 

napokon teljesíti a kedvezményezett részére a 

fizetési műveleteket. A fizetési művelet összege 

változó nagyságú lehet. 

Csoportos beszedés teljesítése 

16. 
Készpénzfelvétel 

belföldön 

Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról, 

belföldön. 

Pénztári készpénzfelvétel 

Bankkártya tranzakciók 

- Készpénzfelvétel – MagNet 

ATM 

- Készpénzfelvétel – egyéb 

belföldi ATM 

17. 
Készpénzfelvétel 

külföldön 

Az ügyfél készpénzt vesz fel a saját számlájáról, 

külföldön. 

Készpénzfelvétel postán, valamint 

más belföldi és külföldi bankfiók 

POS termináljánál 

Készpénzfelvétel – külföldi ATM 

18. 
Készpénzbefizetés 

belföldön 

Az ügyfél készpénzt fizet be a saját számlájára 

belföldön. 

Pénztári műveletek forintban 

- Befizetés forintszámlára 

- Befizetés devizaszámlára 

Pénztári műveletek valutában 

- Befizetés forintszámlára 

- Befizetés devizaszámlára 

19. Deviza jóváírás 
Az ügyfél számlájának javára deviza összeg 

érkezik. 

Bankon belüli számláról érkezett 

devizaösszeg jóváírása 

Más bankból érkezett 

devizaösszeg, valamint SEPA 

jóváírása 

20. Folyószámlahitel 

A számlavezető és az ügyfél előre megállapodnak 

abban, hogy az ügy-fél kölcsönt vehet fel, 

amennyiben nem áll rendelkezésére pénz a 

számláján. Ez a szerződés rögzíti a kölcsön 

maximális összegét, valamint azt, hogy díjat és 

kamatot felszámítanak-e az ügyfél részére. 

Folyószámlahitel 
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2. Lakossági és vállalati számlacsomagok 

2.1. Lakossági számlacsomagok: 

Igényelhető számlacsomagok: 

• Forint bankszámlák: 

- Alapszámla számlacsomag 

- Általános számlacsomag 

- Csillag számlacsomag2 

- Diamond számlacsomag 

- Házhozszámla 

• Deviza bankszámlák: 

- Devizaszámla (EUR, CHF, GBP és USD devizanemekben nyitható)  

Az alábbi számlacsomagokat a Bank nem értékesíti sem új ügyfelek, sem meglévő ügyfelek számára: 

- Illetéktelen számlacsomag 

- Nyugdíjas számlacsomag 

- NetBank számla 

2.2. Vállalati számlacsomagok 

Igényelhető számlacsomagok: 

• Forint bankszámlák: 

- Általános számlacsomag 

- Mars számlacsomag 

- Jupiter számlacsomag 

- Nap számlacsomag 

- Üstökös számlacsomag 

- Szféra számlacsomag 

- Civil számlacsomag 

- Házmester számlacsomag 

- Merkúr számlacsomag egyéni vállalkozóknak 

- Terézvárosi Társasházi számlacsomag 

• Deviza bankszámlák: 

- Devizaszámla (EUR, CHF, GBP és USD devizanemekben nyitható) 

3. Számlavezetés, fizetési műveletek teljesítésének általános feltételei 

A Bank a forint és deviza megbízásokról, valamint a forint és devizaszámlák javára/terhére történő megbízások díjairól, költségeiről a 

jelen Hirdetmény mellékleteiben külön rendelkezik. Minden egyéb, jelen Hirdetményben nem szabályozott kérdésben a Bank Általános 

Üzleti Feltételei és a Pénzforgalmi Üzletszabályzata alkalmazandó. 

A Bank megbízásokat csak azokban devizanemekben fogad el, amelyekben számlát vezet. Ezek az alábbiak: 

• HUF: Magyar forint 

• EUR: Euro 

• CHF: Svájci frank 

• USD: Amerikai dollár 

• GBP: Angol font 

3.1. Készpénzkezelési rend 

Bankszámlánként az 1 millió forintot meghaladó készpénzfelvételt a felvételt megelőző banki munkanapon, legkésőbb 10 óráig kérjük 

írásban bejelenteni. Bejelentéskor a készpénzfelvétel jutalékát zároljuk. 50 millió forint feletti készpénzkifizetést 2 banki munkanappal 

a felvételt megelőzően kérjük írásban bejelenteni, valamint kizárólag a Budapest, Andrássy út 98. és 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 

szám alatti fiókban teljesítjük. 10 millió forint feletti készpénz kifizetés munkanapokon 12 és 15 óra között történik. 

A bejelentés a készpénzfelvétel előtti munkanapon legkésőbb 13:00-ig, írásban papíralapon/faxon vagy a Telefonos ügyfélszolgálaton 

keresztül (azonosítást követően) vonható vissza, amennyiben ezen az időn túl érkezik a bejelentés, vagy a bejelentett készpénzfelvétel 

az ügyfél hibájából nem történik meg, úgy a Bank a mellékelt kondíciós listák szerint meghirdetett „Az előre bejelentett, nagy összegű, 

de az Ügyfél oldalán felmerült ok miatt meghiúsult készpénzfelvétel díja a normál készpénzfelvételi jutalékon felül” díjtételt terheli az 

 

2 A Vénusz Lakossági számlacsomag 2010. szeptember 1-től CSILLAG Közösségi Számlacsomag néven él tovább. A változás szerződésmódosítást nem igényel. 
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ügyfél bankszámláján. Abban az esetben, ha az ügyfél nem jelenti be nagy összegű készpénzfelvételi igényét3  akkor az “Előre be nem 

jelentett nagy összegű készpénzfelvétel díja a normál készpénzfelvételi jutalékon felül” kerül terhelésre. A Bank csak akkor tud előre 

be nem jelentett nagy összegű kifizetést teljesíteni, ha rendelkezik a kifizetéshez szükséges készpénzállománnyal. Nagy összegű 

készpénzfelvételnek tekintjük az 1 millió Ft (vagy azzal egyenértékű valuta) feletti kifizetést. 

Folyószámlára történő készpénzbefizetés a befizetés napjaként figyelembe vett napot követő banki munkanaptól kamatozik. A 12 óra 

utáni pénztári befizetést a Bank már a következő munkanapon történt befizetésként veszi figyelembe. 

Valuta be- és kifizetés kizárólag bankjegyben történhet, a Bank valutaérméket nem fogad el. Ezen címletösszegek alatti részösszeg 

kifizetése forintban történik, a kifizetés napján érvényes valuta vételi árfolyamon. 

Valutafelvételi igényt 3 000 EUR (vagy ezzel egyenértékű egyéb valuta) összeg felett a felvétel napját 3 munkanappal megelőzően 

reggel 10 óráig írásban kell bejelenteni.  

A forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő, de forgalomképtelen forintbankjegyek és forintérmék 

címletváltásáról szóló leírást a forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának szabályairól szóló hirdetmény tartalmazza. A Bank 

pénztára címletenként legfeljebb 50 darabig díj-, jutalék- és költségmentesen köteles forint pénzérmét más címletű pénzérmére és 

bankjegyre, forint bankjegyet pedig más címletű bankjegyre és pénzérmére átváltani. A Bank lehetőséget biztosít forgalomképes 

forintérmék címletváltására aprópénz befizető gépen keresztül is, amely használatának részleteit az Aprópénz befizető gép kézikönyv 

tartalmazza, míg a díjak, kondíciók részletes leírását és tételeit a lakossági és vállalati bankszámlák kondíciós listái tartalmazzák. 

A Bank köteles a hamisgyanús és biztonsági festékpatronnal szennyezett bankjegyet, pénzérmét átvenni, az átadó személyi adatait 

megállapítani, majd bevonni, és az általa hamisgyanúsnak minősített bankjegyet, pénzérmét az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel – 

az átvételt követő 20 munkanapon belül – továbbítani az MNB-nek szakértői vizsgálat céljából. 

A Bank a hamisgyanús bankjegyek, pénzérmék befizetésétől számított 8 hétig köteles megőrizni a befizetőre, illetve a 

Számlatulajdonosra vonatkozó információkat. 

Az MNB szakértői vizsgálata szerint hamis vagy meghamisított bankjegy, pénzérme értéket nem képvisel, ezért az ilyen bankjegy, 

pénzérme ellenértékének megtérítését az Ügyfél nem igényelheti. 

A Bank az MNB szakértői vizsgálata alapján valódinak minősített bankjegyet, pénzérmét a vizsgálat eredményeiről szóló értesítéssel 

egyidejűleg 10 munkanapon belül visszajuttatja az Ügyfél részére, illetőleg elszámol vele. 

3.1.1. Pénztári műveleteknél alkalmazott árfolyamok 

A terhelendő számla 

devizaneme - kifizetés 

Felvett összeg 

devizaneme 
Alkalmazott árfolyam 

Forint Deviza valuta eladási 

Deviza Forint valuta vételi 

Deviza 
A számla devizanemétől eltérő 

devizanem, de nem forint 

A Bank a felvenni kívánt összeg forint ellenértékét 
valuta eladási árfolyamon kiszámítja, majd a 

devizaszámla devizanemére váltja pénzforgalmi deviza 

vételi árfolyamon, és ezt terheli a devizaszámlán 

A jóváírandó számla 

devizaneme - befizetés 

A befizetett összeg 

devizaneme 

Alkalmazott árfolyam 

Forint Deviza valuta vételi 

Deviza Forint valuta eladási 

Deviza 
A bankszámla devizanemétől 

eltérő devizanem, de nem 

forint 

A Bank a befizetni kívánt összeg forint ellenértékét 

valuta vételi árfolyamon kiszámítja, majd a 

devizaszámla devizanemére váltja pénzforgalmi deviza 

eladási árfolyamon, és ezt írja jóvá a devizaszámlán 

 

A valuta és deviza árfolyamok képzése jelen Hirdetmény 7. pontja alatt található.  

 

3
 Nagy összegű készpénz/kifizetés: forint készpénzfelvétel esetén 1 millió Ft, valuta készpénzfelvétel esetén 2500 GBP, 3500 EUR, 4500 USD és 4500 CHF fölötti összeg 
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3.2. Forint fizetési megbízások rendje 

3.2.1. Bankfiókokban és elektronikus úton megadható forint pénzforgalmi megbízások 

A bankfiókban elérhető nyomtatványok kitöltésével és azok a fióki ügyintéző részére történő átadásával, illetve elektronikus úton a 

NetBank felhasználói felületen az alábbi forint megbízások adhatók meg: 

• Forint eseti átutalás bankon kívülre és belülre 

• Forint eseti átutalás bankon belül saját bankszámlák között 

• VIBER forint átutalás kívülre 

• Rendszeres átutalás 

• Csoportos beszedési megbízás 

• Csoportos átutalás 

3.2.2. Kimenő és bejövő belföldi forint fizetési megbízások átvételének és teljesítésének rendje 

Azon fizetési megbízások esetében, ahol mind a fizető fél, mind a kedvezményezett bankszámláját a Bank vezeti, a megbízás összegével 

a kötelezett számla terhelését és a jogosult számla jóváírását azonos napon hajtja végre a Bank.  

Amennyiben a fizetési megbízás alapján jóváírandó számlát másik, belföldi forint fizetési forgalomban résztvevő bank vezeti, akkor a 

Bank a kötelezett számla terhelésével azonos napon továbbítja belföldi fizetési forgalomban a jóváírandó összeget a jogosult számláját 

vezető bank részére.  A végső benyújtási határidő előtt átvett elektronikus csatornán indított – nem azonnali átutalási megbízásnak 

minősülő - megbízásokat a Bank tárgynapon teljesíti a befogadástól számított max. 4 órán belül.  

Az ügyfél a papír alapon benyújtott fizetési megbízásokat minden banki napon a fiók nyitvatartási ideje alatt nyújthatja be, továbbá a 

fizetési megbízások NetBankon történő benyújtására minden nap 0-24h-ig van lehetőség. A – nem azonnali átutalási megbízásnak 

minősülő - megbízás aznapi feldolgozásához a megbízásnak a végső megbízás-benyújtási határidő előtt kell beérkeznie. Azonnali 

átutalási megbízás esetében a Bank biztosítja, hogy legkésőbb a fizetési megbízás átvételétől (amikor a fizetési megbízás a Bankhoz 

beérkezett, és a hitelesítés is megtörtént) számított öt másodpercen belül a fizetési művelet összege a kedvezményezett pénzforgalmi 

szolgáltatójának a számláján jóváírásra kerüljön. 

 

 

 

Fizetési megbízás 

típusa 

 

 

Terhelendő 

számla 

 

Megbízás 

benyújtásának 

ideje 

 

A megbízás teljesítése 

 

Megbízás 

legkésőbbi 

teljesítése 

Bankon kívülre/belülre papír alapon benyújtott megbízások 

Eseti átutalás HUF 
16:00-ig T munkanap T munkanap 

16:00 után T+1 munkanap T+1 munkanap 

VIBER átutalás (bankon 

kívül) 

HUF 
15:00-ig T munkanap T munkanap 

15:00 után T+1 munkanap T+1 munkanap 

Rendszeres átutalás HUF 17:00-ig T+1 munkanap T+1 munkanap 

Felhatalmazás csoportos 

beszedésre 

HUF 
17:00-ig T munkanap T munkanap 

17:00 után T+1 munkanap T+1 munkanap 

Bankon kívülre/belülre NetBankon benyújtott megbízások 

Eseti átutalás (nem 

azonnali átutalásnak 

minősülő) 

HUF 

16:30-ig T munkanap T munkanap 

16:30 után T+1 munkanap T+1 munkanap 

Azonnali átutalás HUF 
minden naptári nap 

0-24 óra 
5 másodpercen belül 5 másodpercen belül 

Csoportos átutalási 

megbízás 

HUF 
16:30-ig T munkanap T munkanap 

16:30 után T+1 munkanap T+1 munkanap 

16:30-ig T+1 munkanap T+1 munkanap 
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Csoportos beszedés 

teljesítése4 
HUF 

16:30 után T+2 munkanap T+2 munkanap 

Rendszeres átutalás HUF 
16:30-ig T+1 munkanap T+1 munkanap 

16:30 után T+2 munkanap T+2 munkanap 

A Bank az általa vezetett bankszámlára, mint jogosult bankszámlára vonatkozó, a belföldi forint fizetési forgalomból érkező fizetési 

megbízás összegét a Bank a saját bankszámláján történt jóváírásról való tudomásszerzés napján jóváírja a jogosult bankszámláján oly 

módon, hogy a számla tulajdonosa még aznap a jóváírt összeg felett rendelkezhessen. 

 
 

 

Fizetési megbízás 

típusa 

 

 

Jóváírandó 

számla 

 

Megbízás 

fogadásának ideje 

 

A megbízás 

teljesítése 

 

Kedvezményezett 

bankszámlájának 

legkésőbbi 

jóváírása 

(amennyiben nem 

tér el a beérkező 

üzenetben 

szereplő 

értéknap) 

Bejövő forint átutalások 

jóváírása 
HUF 

7:40-17:10-ig5 T munkanap T munkanap 

GIROInstant platformon 

bejövő forint azonnali 

átutalás jóváírása 

HUF 

minden naptári 

napon  

0-24 óra 

haladéktalanul haladéktalanul 

 

3.3. Deviza fizetési megbízások rendje 

3.3.1. Bankfiókokban és elektronikus úton megadható deviza pénzforgalmi megbízások, deviza-átutalásokkal kapcsolatos 

általános szabályok 

A bankfiókban elérhető nyomtatványok kitöltésével és azok, a fióki ügyintéző részére történő átadásával, illetve elektronikus úton a 

NetBank felhasználói felületen az alábbi megbízások nyújthatók be: 

• Deviza átutalás bankon kívülre és belülre  

• Deviza átvezetés bankon belül saját számlák között 

• SEPA átutalás 

Kérjük ügyfeleinket, hogy partnereik felé a bankszámla–szerződésben, ill. a számlakivonaton szereplő IBAN formátumú 

bankszámlaszámukat, ill. a MagNet Bank Zrt. SWIFT kódját – HBWEHUHB – adják meg. 

A Bank csak azon devizanemekben fogad megbízást a bankszámla javára, melyekben számlát vezet.  

Amennyiben ettől eltérő devizanemben érkezik a számlára jóváírás és a kedvezményezettként megjelölt bankszámla devizaneme nem 

egyezik meg a Bank által az adott közvetítő banknál vezetett számla devizanemével, az összeg egyrészt a közvetítő bank, majd a Bank 

által végrehajtott konverzióját követően kerül jóváírásra az ügyfél számláján (a közvetítő bank által konvertált összeg olyan 

devizanemben érkezik a Bankhoz, amelyben az számlát vezet a Bank részére). 

Amennyiben a beérkező jóváírás a jogosult számlaszámának devizanemét nem, vagy nem egyértelműen tartalmazza, akkor a Bank az 

átutalás devizanemében vezetett számlán írja jóvá az összeget. Ha nincs ilyen devizanemű számlája az ügyfélnek, akkor elsősorban 

forintban, ennek hiányában az egyéb devizanemben vezetett számláján kerül jóváírásra a beérkezett összeg.  

Amennyiben két eltérő (nem forint, de a Bank által vezetett) devizanem érintett a művelet során, akkor először mindig az indító 

devizanemben lévő összeget számítja át a Bank forintra az általa jegyzett kereskedelmi deviza vételi árfolyamon, és azt követően a 

forint összeget váltja át az általa jegyzett kereskedelmi deviza eladási árfolyamán az igényelt devizanemre. 

Amennyiben a beérkező jóváírás (beleértve a fentiek alapján a közvetítő bank által esetlegesen konvertált összeget) devizaneme eltér a 

 

4
 A csoportos beszedés teljesítése csak akkor történik meg, ha a kedvezményezett partnertől megérkezett a visszaigazolás, ez szolgáltatónként és partnerenként változhat. A visszaigazolás hiánya 

miatti megnövekedett ügyintézési időért és az ebből következő esetleges költségekért a Bank nem vállal felelősséget 

5 Bankközi klíring rendszer (BKR) szabályzat szerinti üzemidő hosszabbítás esetén ez az időintervallum változhat 
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kedvezményezett devizaszámla devizanemétől, úgy a konverzió a Bank kereskedelmi deviza vételi árfolyamán történik.  

A fizetési műveleteknél alkalmazott árfolyamokat a 3.4. pont tartalmazza.  

A Bank fenntartja magának azt a jogot, hogy levelező bankkapcsolatát megválassza. EGT-n kívüli devizautalások esetén, amennyiben 

a megbízó a külföldi bankköltségek viselését nem vállalja, az indított összeg a kedvezményezett számláján az esetlegesen felmerülő, 

bankonként eltérő mértékű közvetítő banki költségekkel csökkentve kerül jóváírásra.  

A Bank csak olyan devizanemben leadott fizetési megbízásokat fogad be, melyben a bank kereskedelmi devizaárfolyamot jegyez 

(kivéve japán jen). A Bank a más pénzforgalmi szolgáltatók által felszámított díjakat és költségeket az ügyfélre továbbterheli, és 

fenntartja a jogot a belföldi és külföldi fizetési forgalomban kezelt tételeknél utólagosan felmerülő költségek pótlólagos terhelésére ill. 

beszedésére. Idegen bankköltségnek tekintjük azokat a költségeket, melyek a deviza átutalással kapcsolatban a kedvezményezett 

bankjánál, ill. az utalást továbbító banknál felmerülnek.  

A jutalékok a bankszámla devizanemében kerülnek felszámításra. A számla devizanemére történő átváltásnál a Bank a jutalék 

terhelésének napján érvényes kereskedelmi deviza középárfolyamot alkalmazza. 

3.3.2. Kimenő és bejövő deviza fizetési megbízások átvételének és teljesítésének rendje 

A megbízás teljesítésének napja a magyar és az érintett országokban érvényes nemzetközi munkaszüneti napok és bankszünnapok 

figyelembe vételével kerül meghatározásra.  

A Bank az alábbi végső megbízás-benyújtási határidők szerint dolgozza fel a megbízásokat: 

Fizetési megbízás 

típusa 
Terhelendő számla 

Megbízás 

beadása 
Megbízás 

feldolgozása 

Megbízás 

legkésőbbi 

teljesítése6 

Bankon belülre papír alapon benyújtott megbízások 

Eseti átutalás 

konverzióval 

HUF/EUR/USD/CHF/GBP 
15:00-ig T munkanap T munkanap 

15:00 után T+1 munkanap T+1 munkanap 

Eseti átutalás konverzió 

nélkül 

HUF/EUR/USD/CHF/GBP 
15:00-ig T munkanap T munkanap 

15:00 után T+1 munkanap T+1 munkanap 

Bankon kívülre papír alapon benyújtott megbízások 

Eseti SEPA átutalás 

konverzióval 

HUF/EUR/USD/CHF/GBP 
11:00-ig T munkanap T+1 munkanap 

11:00 után T+1 munkanap T+2 munkanap 

Eseti SEPA átutalás 

konverzió nélkül 

HUF/EUR/USD/CHF/GBP 
11:00-ig T munkanap T+1 munkanap 

11:00 után T+1 munkanap T+2 munkanap 

Eseti nem SEPA átutalás 

konverzióval 
HUF/EUR/USD/CHF/GBP 

11:00-ig T munkanap T+2 munkanap 

11:00 után T+1 munkanap T+3 munkanap 

Eseti nem SEPA átutalás 

konverzió nélkül  
HUF/EUR/USD/CHF/GBP 

11:00-ig T munkanap T+1 munkanap 

11:00 után T+1 munkanap T+2 munkanap 

Bankon belülre NetBankon benyújtott megbízások 

Eseti átutalás HUF/EUR/USD/CHF/GBP 
15:00-ig T munkanap T munkanap 

15:00 után T+1 munkanap T+1 munkanap 

Eseti átutalás konverzió 

nélkül 

HUF/EUR/USD/CHF/GBP 
15:00-ig T munkanap T munkanap 

15:00 után T+1 munkanap T+1 munkanap 

 

6 Megbízás legkésőbbi teljesítése alatt Bankon belüli fizetési művelet esetén a kedvezményezett számláján, míg Bankon kívüli, de EGT-n belüli EUR fizetési művelet 

esetén a kedvezményezett bankjának számláján jóváírásra kerül az átutalt összeg. Az EGT-n kívüli fizetési műveletek esetén a teljesítési határidő a bank által kiküldött 

átutalás (SWIFT üzenet) értéknapját jelenti.  
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Fizetési megbízás 

típusa 
Terhelendő számla 

Megbízás 

beadása 
Megbízás 

feldolgozása 

Megbízás 

legkésőbbi 

teljesítése6 

Bankon kívülre NetBankon benyújtott megbízások 

Eseti SEPA átutalás 

konverzióval 

HUF/EUR/USD/CHF/GBP 
14:30-ig T munkanap T+1 munkanap 

14:30 után T+1 munkanap T+2 munkanap 

Eseti SEPA átutalás 

konverzió nélkül 
HUF/EUR/USD/CHF/GBP 

14:30-ig T munkanap T+1 munkanap 

14:30 után T+1 munkanap T+2 munkanap 

Eseti nem SEPA átutalás 

konverzióval 
HUF/EUR/USD/CHF/GBP 

11:00-ig T munkanap T+2 munkanap 

11:00 után T+1 munkanap T+3 munkanap 

Eseti nem SEPA átutalás 

konverzió nélkül 
HUF/EUR/USD/CHF/GBP 

11:00-ig T munkanap T+1 munkanap 

11:00 után T+1 munkanap T+2 munkanap 

Beérkező devizautalási 

megbízás elszámolása 
konverzióval és 

konverzió nélkül 

(beleérte a SEPA 

utalásokat is) 

HUF/EUR/USD/CHF/GBP 

17:00-ig T munkanap T munkanap 

17:00 után T+1 munkanap T+1 munkanap 

 

3.4. Fizetési forgalmi árfolyamok 

Átutalások és számlák közötti átvezetések esetén alkalmazott árfolyamok: 

A terhelendő számla 

devizaneme 

Átutalt összeg 

devizaneme 

Alkalmazott árfolyam 

Forint Deviza kereskedelmi deviza eladási 

Deviza  Forint kereskedelmi deviza vételi 

Deviza A számla devizanemétől eltérő 

devizanem, de nem forint 

A Bank az átutalás összegét kereskedelmi devizaeladási 
árfolyamon forintra váltja, majd a forint összeget 

kereskedelmi devizavételi árfolyamon átszámítja a 

terhelendő számla devizanemére és terheli a 

devizaszámlán 

A jóváírandó számla 

devizaneme 

Átutalt összeg 

devizaneme 

Alkalmazott árfolyam 

Forint Deviza kereskedelmi deviza vételi 

Deviza  Forint kereskedelmi deviza eladási 

Deviza A számla devizanemétől eltérő 

devizanem, de nem forint 

A Bank az beérkező devizanemben megadott összeget 

kereskedelmi deviza vételi árfolyamon átszámítja 
forintra, majd a forint összeget kereskedelmi deviza 

eladási árfolyamon átszámítja a jóváírandó számla 

devizanemére, és ezt jóváírja a devizaszámlán 

 

A valuta és devizaárfolyamok képzése jelen Hirdetmény 7. pontja alatt található.  

3.5. Költségviselési módok 

A költségmegosztás módjai lehetnek: 

 

Költségviselési mód rövidítése Költségviselési mód jelentése 

SHA A megbízó fizeti az indítás költségeit, a kedvezményezett a jóváírásét, valamint a 
közvetítő bankok által esetlegesen felszámításra kerülő jutalékot is 
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BEN A kedvezményezett fizet minden bankköltséget, a Bank által felszámított jutalék az 
átutalás összegéből kerül levonásra 

OUR Minden költséget a megbízó vállal, beleértve a közvetítő bankok által felszámításra 
kerülő jutalékot is 

EGT-n belüli átutalási megbízások esetén a fizető Ügyfél viseli az indító Bank költségeit, a kedvezményezett fél pedig minden további 

olyan bankköltséget, mely az indító Bank hatókörén kívül esik és a fizetés érdekében igénybe vett más bankok költségét jelenti (SHA 

költségmegosztás). A Bank által jegyzett bármely devizanemben benyújtott EGT-n belüli fizetési megbízások esetén a Bank az SHA 

költségviselési módot alkalmazza, függetlenül attól, hogy az ügyfél a megbízásában mit jelölt meg. Kérjük ügyfeleinket, hogy partnereik 

felé a Fizetésiszámla-szerződésben, ill. a számlakivonaton szereplő IBAN formátumú számlaszámukat, ill. a MagNet Bank Zrt. SWIFT 

kódját – HBWEHUHB – adják meg. 

3.6. Díjak, jutalékok és költségek esedékessége 

• Havi díjak (mint például: számlavezetési díj, bankkártya havi díj stb.), jutalékok, költségek: minden hónap 2. 

munkanapján az előző naptári hónapra vonatkozóan, utólag történik 

• Tranzakcióhoz kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek: tranzakcióval egyidejűleg  

• Szolgáltatás igényléshez, módosításhoz kapcsolódó díjak: igényléssel, módosítási igény bejelentésével egyidejűleg. 

2019. július 31-i hatályba lépéssel bevezetésre kerül a fogyasztó ügyfelek előzetes tájékoztatása céljából az ún. díjjegyzék, továbbá az 

utólagos tájékoztatás rendszeréhez kapcsolódóan az ún. díjkimutatás. 

3.7. Másodlagos számlaazonosítók 

Regisztrálható másodlagos számlaazonosítók köre: 

• EGT-államban kiadott mobiltelefonszám 

• e-mail cím 

• magyar adóazonosító jel 

• magyar adószám. 

Másodlagos számlaazonosító hozzárendelésére, annak módosítására, vagy törlésére vonatkozó megbízás minden banki napon a 

bankfiók nyitvatartási ideje alatt a bankfiókban személyesen nyújtható be a Pénzforgalmi Üzletszabályzat által meghatározottak szerint. 

A lakossági bankszámla (fizetési számla) tulajdonosa MagNet NetBankon és MagNet MobilBankon keresztül mobiltelefonszám, és e-

mail cím típusú másodlagos számlaazonosító hozzárendelésére, annak módosítására, vagy törlésére vonatkozóan adhat megbízást a 

Pénzforgalmi Üzletszabályzat által meghatározottak szerint. 

3.8. EGT-n belüli, határon átnyúló EUR átutalások díjaira vonatkozó feltételek 

A 924/2009/EK rendeletnek történő megfelelés érdekében az EGT-n belüli, határon átnyúló EUR átutalások díjait és azok EUR 

devizanemben kifejezett sávhatárait a Bank évente egyszer minden év december 1-től módosítja, a tárgyév szeptember 1-én 

(amennyiben nem munkanap, akkor azt ezt megelőző munkanapon) érvényes MNB devizaárfolyam alkalmazásával a szeptember 1-én 

érvényes, megfelelő belföldi forint fizetésnél alkalmazott díjak alapul vételével. 

3.9. Számlakivonatok 

A Bank fizetési számla forgalmáról készített kivonatot a Fizetésiszámla-szerződésben rögzítetteknek megfelelően, de legalább havonta 

egyszer papír alapon postai úton vagy személyesen, vagy elektronikusan Netbankon bocsátja a NetBank szolgáltatást igénybevevő 

Számlatulajdonos részére. Elektronikusan, NetBankon rendelkezésre bocsájtott számlakivonat minden esetben díjmentes. A 

Fogyasztónak minősülő Számlatulajdonos esetén Fogyasztó kérelmére a Bank havonta legalább egy alkalommal papíron díj-, költség- 

vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen átadja a számlakivonatot, ha azt papír alapon korábban nem adta át. 

A Bank a 17 óra után érkező jóváírásokat, és 17 óra után kezdeményezett terheléseket a következő számlakivonatban (napi 

számlakivonat esetén a következő banki munkanapról készült kivonatban, havi számlakivonat esetén a naptári hónap utolsó banki 

munkanapján 17 óra utáni tranzakció esetén a következő havi számlakivonatban) szerepelteti. 

 

4. Bankkártya szolgáltatás általános feltételei 

A Bank a bankkártya szolgáltatás díjairól, költségeiről a mellékletekben külön rendelkezik. Minden egyéb, jelen Hirdetményben nem 

szabályozott kérdésben a Bank Pénzforgalmi Üzletszabályzata és a Bankkártyákra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek 

alkalmazandók. 

A Bank forint devizanemű bankszámlákhoz bocsát ki bankkártyákat.  

Egy bankszámlához több különböző típusú bankkártya igényelhető, ugyanazon bankkártya típusból több kártyabirtokos nevére is 

igényelhető bankkártya. Egy bankszámlához egy kártyabirtokos ugyanazon bankkártya típuson belül csak egy bankkártyát igényelhet. 
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4.1. A Bank által kibocsátott bankkártyák lakossági ügyfelek számára 

Bankkártya neve Mely bankszámlához 

igényelhető 
Jellemzők 

 

MasterCard Alap  

Alapszámla, Általános, 

Csillag, Diamond, 

Nyugdíjas*, Illetéktelen* 

vésett 

mágnescsíkkal és chippel ellátott 

beépített PayPass funkció 

MasterCard               
Dombornyomott 

Általános, Csillag, 

Diamond, Nyugdíjas*, 

Illetéktelen* 

dombornyomott 

mágnescsíkkal és chippel ellátott 

beépített PayPass funkció 

*Jelenleg nem forgalmazott számlacsomagok 

4.2. A Bank által kibocsátott bankkártyák vállalati ügyfelek számára 

Bankkártya neve Mely bankszámlához 

igényelhető 
Jellemzők 

MasterCard Business 
Általános, Mars, Jupiter, 

Nap, Üstökös, Szféra, Civil, 
Házmester, Merkúr, 

Terézvárosi Társasházi 

dombornyomott 

mágnescsíkkal és chippel ellátott 

beépített PayPass funkció 

4.3. A kártyaigénylés feltételei 

Lakossági ügyfelek az alábbi feltételekkel igényelhetnek bankkártyát: 

• forint devizanemű lakossági bankszámla megléte, vagy egyidejű nyitása 

• a bankkártyát igénylő ügyfél azonosítása megtörtént 

• a bankkártya-szerződés a Bank és a számlatulajdonos között érvényesen létrejött, azt mind a Bank, mind a 

számlatulajdonos (ha a kártyabirtokos személye eltérő, akkor a kártyabirtokos is) aláírásával látta el 

• főkártya esetén betöltött 18 éves életkor (főkártyát kizárólag a számlatulajdonos részére bocsát ki a Bank) 

• társkártya esetén betöltött 14 éves életkor (korlátozottan cselekvőképes kiskorú számára kizárólag a törvényes képviselő 

számlatulajdonos igényelhet társkártyát)  

Vállalati ügyfelek az alábbi feltételekkel igényelhetnek bankkártyát: 

• forint devizanemű vállalati bankszámla megléte, vagy egyidejű nyitása 

• a bankkártyát igénylő ügyfél azonosítása megtörtént 

• a bankkártya-szerződés a számlatulajdonos/kártyabirtokos által aláírásra került 

• betöltött 18 éves életkor a bankkártya birtokosra vonatkozóan 

4.4. Bankkártyák átvétele 

2015. október 1-től alapesetben minden bankkártya díjmentesen a kártyabirtokos által megjelölt levelezési címre, ennek hiányában a 

banki nyilvántartásban szereplő állandó lakcímre kerül megküldésre postai küldeményként, kivéve, ha a számlatulajdonos vagy a 

kártyabirtokos a bankkártya igénylésekor, vagy hosszabbítás esetén a bankkártya lejárati hónapjának utolsó napját megelőző legalább 

60. napig a Bank felé írásban jelzi, hogy a bankkártya átvételét bankfiókba kéri. Az erre vonatkozó nyilatkozat benyújtható bármely 

bankfiókunkban személyesen, illetve NetBank felületen is lehetőség van a rendelkezés megadására. 2015.10.01. után kötött bankkártya 

szerződések esetén az új bankkártya bankfiókban történő átvétele díjköteles. 
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4.5. Kártyalimitek 

 
LIMITEK 

MasterCard 

Alap 

MasterCard 

Dombornyomott 

MasterCard  

Business78 

 Limitmódosítás9 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Á
L

L
A

N
D

Ó
 L

IM
IT

E
K

 

KÉSZPÉNZFELVÉTELI NAPI LIMIT  

Alapértelmezett darabszám limit 
5 db/nap 5 db/nap 5 db/nap 

Minimális darabszám limit 
1 db/nap 1 db/nap 1 db/nap 

Maximális darabszám limit 10 db/nap 10 db/nap 10 db/nap 

Alapértelmezett összeg limit 
150 000 Ft/nap 200 000 Ft/nap 250 000 Ft/nap 

Minimális összeg limit 
10 000 Ft/nap 10 000 Ft/nap 10 000 Ft/nap 

Maximális összeg limit 
300 000 Ft/nap 500 000 Ft/nap 1 000 000 Ft/nap 

VÁSÁRLÁSI NAPI LIMIT 

Alapértelmezett darabszám limit 
10 db/nap 10 db/nap 10 db/nap 

Minimális darabszám limit 
1 db/nap 1 db/nap 1 db/nap 

Maximális darabszám limit 
15 db/nap 15 db/nap 15 db/nap 

Alapértelmezett összeg limit 
200 000 Ft/nap 300 000 Ft/nap 500 000 Ft/nap 

Minimális összeg limit 
10 000 Ft/nap 10 000 Ft/nap 10 000 Ft/nap 

Maximális összeg limit  1 000 000 Ft/nap 1 000 000 Ft/nap 1 500 000 Ft/nap 

Érintés nélküli PayPass fizetés értékhatára10 15 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 

INTERNETES VÁSÁRLÁSI NAPI LIMIT11 

Alapértelmezett összeg limit 100 000 Ft/nap 100 000 Ft/nap 100 000 Ft/nap 

Minimális összeg limit 0 Ft/nap 0 Ft/nap 0 Ft/nap 

Maximális összeg limit  1 500 000 Ft/nap 1 500 000 Ft/nap 1 500 000 Ft/nap 

E
G

Y
E

D
I 

ID
Ő

S
Z

A
K

I 

L
IM

IT
9
 

Az egyedi időszaki limit minimális időtartama: 1 óra 

Az egyedi időszaki limit maximális időtartama: 72 óra 

Az egyedi időszaki limit ügyfél által 
megadható minimális összege: 

1 Ft 

Az egyedi időszaki limit ügyfél által 

megadható maximális összege: 
3 000 000 Ft 

In
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ó
d
 (

S
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Internetes vásárlás esetén rosszul megadott 
Internetes vásárlási kód (Secure Code) esetén 

blokkolási darabszám 

5 

Blokkolt kártya feloldása Az 5 alkalommal hibásan megadott Internetes vásárlási kód okán T napon tiltott bankkártyák blokkolását a 
Bank T+1 napon legkésőbb T+1 nap 24 óráig feloldja.  

4.6. Földrajzi alapú bankkártya-használat korlátozás9 

A Számlatulajdonos jogosult meghatározni, mely országok/régiók esetében engedélyezi a Fizetési számlájához kapcsolódó 

Bankkártya használatát. A beállítás érvényes az internetes vásárlásokra, a készpénzfelvételre, és POS terminálon történő 

kártyavásárlásra egyaránt.  

Legalább 1 ország vagy 1 régió megadása kötelező. 

A Számlatulajdonosnak lehetősége van megadni, hogy az engedélyezett régió(k)ban vagy ország(ok)ban újabb módosításig 

 

7 VISA-ról MasterCard típusúra cserélt bankkártyák esetén 2013. december 31-ig a MasterCard bankkártyákra a VISA Electron bankkártyákra vonatkozó feltételeket, 

díjakat, jutalékokat és költségeket alkalmazzuk. 2014. január 1-től a VISA-ról MasterCard típusúra cserélt kártyák esetén a hatályos Hirdetményben rögzített feltételek, 

díjak, jutalékok és költségek kerülnek majd alkalmazásra. 

8 VISA-ról MasterCard típusúra cserélt bankkártyák esetén 2013. december 31-ig a MasterCard bankkártyákra a VISA Electron bankkártyákra vonatkozó feltételeket, 

díjakat, jutalékokat és költségeket alkalmazzuk. 2014. január 1-től a VISA-ról MasterCard típusúra cserélt kártyák esetén a hatályos Hirdetményben rögzített feltételek, 

díjak, jutalékok és költségek kerülnek majd alkalmazásra. 

9 Lehetőség van az alapértelmezettként beállított limitek módosítására a fentiekben közölt Minimális és Maximális limitek közötti. A limit módosítási igény jelezhető 

írásban a MagNet bankfiókokban, és NetBankon keresztül. 

10 Egyérintéses PayPass™ bankkártya fizetési művelet értékhatára: a vásárlási limit egy adott országban elfogadott, érintés nélküli módon és PIN kód megadása nélkül 

elkölthető összeg felső határa, ami nem módosítható. Ez az értékhatár jelenleg Magyarországon 15 000 Ft. 

11 Az Internetes vásárlási limit, az egyedi időszaki limit, és a földrajzi alapú bankkártya-használat korlátozás szolgáltatások az előzetes meghirdetéstől eltérően 2020. 

november 18. naptól még nem elérhetőek. A hatálybalépés napjáról a honlapon adunk tájékoztatást a későbbiekben. (Jelen kiegészítő megjegyzéssel a dokumentum 

közzétéve: 2020. november 17-én.) 
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időkorlátozás nélkül kívánja használni a bankkártyáját, vagy csak egy megadott időszakban. Időszak megadása esetén az időszak 

végével az érték visszaáll a legutóbbi időkorlátozás nélkül megadott értékre.  

Alapértelmezett érték: korlátozás nélkül valamennyi országra érvényes. 

Földrajzi alapú bankkártya használat szempontjából a kiválasztható országok, és régiók felsorolását az Általános Hirdetmény 2. sz. 

függeléke tartalmazza. 

 

4.7. Egyéb kártyákkal és ATM-ekkel kapcsolatos információk 

• A Bank lehetőséget biztosít a 4.5. pontban alapértelmezettként beállított limitek módosítására a fentiekben közzétett Minimális 

és Maximális limitek között. A limitmódosítási igény jelezhető NetBankon és írásban a bankfiókban is. 

• Egyérintéses PayPassTM bankkártya fizetési művelet értékhatára: a vásárlási limit egy adott országban elfogadott, érintés nélküli 

módon és PIN kód megadása nélkül elkölthető összeg felső határa, ami nem módosítható. Ez az értékhatár Magyarországon 

jelenleg 15 000 Ft. 

• Egyérintéses (PayPass) bankkártyás fizetésnél limitösszeg alatti tranzakció esetén is kérhet az egymást követő ötödik 

vásárlástól kezdődően a terminál PIN kódos azonosítást. 

• A MagNet Bank saját üzemeltetésű ATM hálózattal nem rendelkezik. 

• ATM készpénzfelvételi díj szempontjából MagNet ATM-ből történő készpénzfelvételnek minősül az Euronet Banktechnikai 

Kft által üzemeltetett ATM-ekből történő HUF készpénzfelvétel. Ugyanakkor az Euronet Banktechnikai Kft által üzemeltetett 

ATM-ből történő EUR készpénzfelvétel nem MagNet ATM-ből történő készpénzfelvételnek, hanem egyéb belföldi ATM-ből 

történő készpénzfelvételnek számít. 
 

4.8. Bankkártya tranzakciók elszámolása 

A bel- és külföldön végzett kártyatranzakciók terhelése és könyvelésének napja a Bank rendszerébe történő beérkezéstől számít, az 

elfogadó és közvetítő bankja(i) miatt a tényleges terhelési dátumok eltérhetnek. 

4.8.1. Belföldön végzett bankkártya tranzakciók 

Tranzakció típusa Foglalás napja Könyvelés napja Átváltási árfolyam 

Készpénzfelvétel  

Készpénzfelvétel – belföldi ATM T nap Kártyatársasági klíring 

elszámolását követően 

haladéktalanul 

nincs 

POS terminálon (Magyar Posta, vagy egyéb 

belföldi bank) keresztül történő felvétel 

T nap Kártyatársasági klíring 

elszámolását követően 

haladéktalanul 

nincs 

Vásárlás 

POS terminálon történő vásárlás T nap Kártyatársasági klíring 

elszámolását követően 

haladéktalanul 

nincs 

Virtuális POS terminálon történő vásárlás T nap Kártyatársasági klíring 

elszámolását követően 

haladéktalanul 

nincs 

4.8.2. Külföldön végzett bankkártya tranzakciók 

Tranzakció típusa Foglalás napja Könyvelés napja Átváltási árfolyam 

Készpénzfelvétel eurozónán12 belül 

Készpénzfelvétel – külföldi ATM T nap Kártyatársasági klíring 

elszámolását követően 

haladéktalanul 

EUR      HUF 

Bankkártya forgalmi 

eladási árfolyam 

Külföldi POS terminálon keresztül történő 

felvétel 

T nap Kártyatársasági klíring 

elszámolását követően 

EUR      HUF 

Bankkártya forgalmi  

 

12 Eurozónának minősülnek azok az országok, ahol az EUR a hivatalos fizetőeszköz és a pénzügyi tranzakciós mozgások elszámolása EUR-ban történik 
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haladéktalanul eladási árfolyam 

Vásárlás eurozónán10 belül 

POS terminálon történő vásárlás T nap Kártyatársasági klíring 

elszámolását követően 

haladéktalanul 

EUR      HUF 

Bankkártya forgalmi 

eladási árfolyam 

Virtuális POS terminálon történő vásárlás T nap Kártyatársasági klíring 

elszámolását követően 

haladéktalanul 

EUR      HUF 

Bankkártya forgalmi 

eladási árfolyam 

Készpénzfelvétel eurozónán10 kívül 

Készpénzfelvétel – külföldi ATM T nap Kártyatársasági klíring 

elszámolását követően 

haladéktalanul 

Fizetés devizaneme    

      EUR     HUF 

Bankkártya forgalmi 

eladási árfolyam 

Külföldi POS terminálon keresztül történő 

felvétel 

T nap Kártyatársasági klíring 

elszámolását követően 

haladéktalanul 

Fizetés devizaneme    

      EUR     HUF 

Bankkártya forgalmi 

eladási árfolyam 

Vásárlás eurozónán10 kívül 

POS terminálon történő vásárlás T nap Kártyatársasági klíring 

elszámolását követően 

haladéktalanul 

Fizetés devizaneme    

      EUR     HUF  

Bankkártya forgalmi 

eladási árfolyam 

Virtuális POS terminálon történő vásárlás T nap Kártyatársasági klíring 

elszámolását követően 

haladéktalanul 

Fizetés devizaneme    

      EUR     HUF 

Bankkártya forgalmi 

eladási árfolyam 

4.8.3. Külföldön végzett bankkártya tranzakciók 

Tranzakció típusa Foglalás napja Jóváírás napja Átváltási árfolyam 

Beérkező jóváírás – HUF devizanemben - Kártyatársasági klíring 

elszámolását követően 

haladéktalanul 

nincs 

Beérkező jóváírás – EUR devizanemben - Kártyatársasági klíring 

elszámolását követően 

haladéktalanul 

Bankkártya forgalmi 

vételi árfolyam 

4.9. Bankkártya letiltása  

A bankkártya letiltása kezdeményezhető: 

• személyesen a Bank nyitvatartási ideje alatt a bankfiókban, 

• NetBankon keresztül, 

• Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül minden nap 0-24 óráig +36-1-766-4544-es telefonszámon 

A bankkártya letiltása nem jelent automatikus kártya és PIN kód pótlást, ezért nem foglalja magában e tételek díját. A kártya és a PIN 

kód pótlása ügyfél kérésére, személyesen bankfiókban igényelhető.  

4.10. Díjmentes készpénzfelvétel   

Lakossági ügyfelek számára bankszámlánként az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített Magyarországon 

elhelyezett ATM-ből bankkártyával történő készpénzfelvétel együttes összegének 150 000 Ft-ot meg nem haladó része DÍJMENTES. 

A díjmentesség igénybevételéhez a 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. § (4) bekezdésben szereplő nyilatkozat megtétele nem szükséges, 

és a Bank nem vizsgálja a (4) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását sem. 

A díjmentes készpénzfelvétel akciós jelleggel, visszavonásig külön nyilatkozat megtétele nélkül is igénybe vehető. A Bank papíralapon 

és NetBank felületen is lehetőséget biztosít a nyilatkozat megtételére. Felhívjuk figyelmüket, hogy a díjmentes készpénzfelvételről és 
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adatkezeléséről az egyes bankszámlákhoz tett, díjtól és költségtől mentes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozatok Központi 

Nyilvántartási Rendszeréről elnevezésű hirdetményünkben találnak bővebb tájékoztatást. 

A díjmentes tranzakciók bankszámlánként értendők. A vonatkozási hónap a tranzakció időpontja, nem pedig a könyvelés időpontja 

alapján kerül meghatározásra. A díjmentes tranzakciók összegére vonatkozó korlát átlépése esetén a korláton felüli összegrészre a nem 

díjmentes tranzakciókra vonatkozó díj kerül felszámításra az alábbiak szerint: az ATM készpénzfelvétel díj fix díjrésze teljes 

összegében, míg a díj - a felvett készpénz összege alapján számolt - változó díjrésze a 150 000 Ft feletti összegrészre kerül felszámításra. 

A havi kettő vagy 150 000 Ft-ot meghaladó készpénzfelvételek esetén a készpénzfelvétellel kapcsolatosan előzetesen felszámított díj 

korrekciójára legkésőbb a tranzakció időpontját követő hónap 10. napján, illetve amennyiben ez munkaszüneti nap, akkor a 10. napot 

követő első munkanapon kerül sor.  

 

5. Betétek általános feltételei 

Az új betétlekötés feltétele a lekötni kívánt betéttel azonos devizanemű MagNet bankszámla megléte, vagy annak a betétlekötési 

megbízással együtt történő megnyitása. A betét lekötési ideje a Betéttulajdonos választása szerint, a betétlekötési megbízásban 

meghatározott lekötési időtartam. A választható lekötési időtartamokat a Bank jelen Hirdetménye tartalmazza. 

A kamatszámítás képlete- eltérő rendelkezés hiányában- a következő: 

kamat összege = betét összege (Ft) X kamatláb (%/év) X  kamatozási napok száma 

36500 

ahol a kamatozási időszak első napja –eltérő rendelkezés hiányában – a betételhelyezés napját követő 1. munkanap, utolsó napja a betét 

kifizetését megelőző nap. 

Az Általános Hirdetmény mellékletét képező kondíciós listákban az éves betéti kamat mellett feltüntetésre kerül a kamathoz tartozó 

egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM). 

Az EBKM az éves szinten elérhető betéti kamat maximumát jelzi. Az EBKM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél 

megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a kamaton túli – kamatos – kamatait is be kell számítania, 

ezért az ügylet tényleges kamatait mutatja százalékos formában. 

Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: 

 

 

ahol 

n: a kamatfizetések száma, 

r: az EBKM értéke, 

ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, 

(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. 

Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap, valamint a le nem 

kötött, illetve határozatlan időre lekötött betét esetén: 

 

 

ahol 

n: a kamatfizetések száma, 

r: az EBKM értéke, 

ti: a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, 

(k+bv)i: az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. 

 

Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha a betét befizetése több részletben történik: 
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ahol 

 

n: a betétbefizetések száma, 

Bi: az i-edik betétbefizetés összege 

ti: az első betételhelyezés napjától az i-edik betétbefizetésig hátralévő napok száma 

r: az EBKM értéke, 

m: a kifizetések száma, 

tj: az első betételhelyezés napjától a j-edik kifizetésig hátralévő napok száma, 

Kj: a j-edik kifizetés összege. 

 

A lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó időszakának ugyanolyan napszámú napja, mint amely a lekötési idő első időszakában 

a lekötési idő első napja volt. Amennyiben a lekötési idő első napja olyan naptári számú napra esett, amely a lekötési idő utolsó 

időszakában nem létezik (ez csak akkor fordulhat elő, ha a lekötési idő utolsó naptári hónapja rövidebb, mint a lekötési idő első hónapja 

volt), akkor a lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó időszakának utolsó napja. Adott lekötési idő lejárata előtti felmondás esetén 

a Bank a teljes egészében el nem telt (töredék) lekötési időre kamatot nem fizet. 

Ismételt lekötés esetén a betét a lekötési idő utolsó napján – a Betéttulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában – az adott napon 

érvényben lévő kondíciós lista szerinti kamat- és egyéb feltételek szerint ismételt lekötésre kerül, azonos lekötési időre. Ilyen esetben 

új lekötési idő kezdődik, melynek első napja megegyezik a megelőző lekötési idő utolsó napjával. Amennyiben az új lekötési idő első 

napja munkaszüneti napra esik, az ismételt lekötést abban az esetben is adott nappal végrehajtja a Bank. Ismételten lekötésre kerülő 

betét típus esetén a Betéttulajdonos a betétlekötési megbízás megadásakor rendelkezhet arról, hogy a betét ismételt lekötését a kamat 

tőkésítésével együtt, vagy a kamat tőkésítése nélkül kéri. Kamat tőkésítése esetén a betét esedékessé vált kamata a betét összegét növeli. 

Tőkésítés nélküli ismételt lekötés esetén a kamat az adott kamatfizetési időszak utolsó napján jóváírásra kerül azon a számlán, amelyről 

a betétlekötés történt. 

A Bank kamatot – a szerződés eltérő rendelkezésének hiányában – a betételhelyezés napját követő munkanaptól a betétkifizetést 

megelőző napig fizet. A betét és kamatának kifizetése a lekötési idő utolsó napján, vagy a felmondáskor esedékes. A betétek kamata 

után a Bank a kamatadót és az esetleges egyéb adójellegű fizetési kötelezettségeket a vonatkozó jogszabályok szerint vonja le.  

A betétekre vonatkozó további részletes szabályokat a lekötött számlabetét egyes típusainak alábbi általános szerződési feltételei 

tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Pénzforgalmi Üzletszabályzat és az Általános Üzleti Feltételek irányadó. 

Az új betétlekötés feltétele a lekötni kívánt betéttel azonos devizanemű MagNet bankszámla megléte, vagy annak a betétlekötési 

megbízással együtt történő megnyitása.  

A betét lekötési ideje a Betéttulajdonos választása szerint, a betétlekötési megbízásban meghatározott lekötési időtartam. A választható 

lekötési időtartamokat a kondíciós lista tartalmazza. 

A lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó időszakának ugyanolyan napszámú napja, mint amely a lekötési idő első időszakában 

a lekötési idő első napja volt. Amennyiben a lekötési idő első napja olyan naptári számú napra esett, amely a lekötési idő utolsó 

időszakában nem létezik (ez csak akkor fordulhat elő, ha a lekötési idő utolsó naptári hónapja rövidebb, mint a lekötési idő első hónapja 

volt), akkor a lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó időszakának utolsó napja. Adott lekötési idő lejárata előtti felmondás esetén 

a Bank a teljes egészében el nem telt (töredék) lekötési időre kamatot nem fizet. 

Ismételt lekötés esetén a betét a lekötési idő utolsó napján – a Betéttulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában – az adott napon 

érvényben lévő kondíciós lista szerinti kamat- és egyéb feltételek szerint automatikusan ismételt lekötésre kerül, azonos lekötési időre. 

Ilyen esetben új lekötési idő kezdődik, melynek első napja megegyezik a megelőző lekötési idő utolsó napjával. Amennyiben az új 

lekötési idő első napja munkaszüneti napra esik, az ismételt lekötést abban az esetben is adott nappal végrehajtja a Bank. Ismételten 

lekötésre kerülő betét típus esetén a Betéttulajdonos a betétlekötési megbízás megadásakor rendelkezhet arról, hogy a betét automatikus 

ismételt lekötését a kamat tőkésítésével együtt, vagy a kamat tőkésítése nélkül kéri. Kamat tőkésítése esetén a betét esedékessé vált 

kamata a betét összegét növeli. Tőkésítés nélküli ismételt lekötés esetén a kamat az adott kamatfizetési időszak utolsó napján jóváírásra 

kerül azon a fizetési számlán, amelyről a betétlekötés történt. 

A Bank kamatot – a szerződés eltérő rendelkezésének hiányában – a betételhelyezés napját követő munkanaptól a betétkifizetést 

megelőző napig fizet. A betét és kamatának kifizetése a lekötési idő utolsó napján, vagy a felmondáskor esedékes. A betétek kamata 

után a Bank a kamatadót és az esetleges egyéb adójellegű fizetési kötelezettségeket, egészségügyi hozzájárulást a vonatkozó 

jogszabályok szerint vonja le.  

A betétekre vonatkozó további részletes szabályokat a lekötött számlabetét egyes típusainak alábbi általános szerződési feltételei 
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tartalmazzák. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Pénzforgalmi Üzletszabályzat és az Általános Üzleti Feltételek az irányadó. Jelen 

Hirdetményben meghatározásra nem kerülő díjak jutalékok és költségek tekintetében a Bank kondíciós listáiban foglaltak az irányadók.  

A lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának ugyanolyan napszámú napja, mint amely a lekötési idő első hónapjában a 

lekötési idő első napja volt. Amennyiben a lekötési idő első napja olyan naptári számú napra esett, amely a lekötési idő utolsó 

hónapjában nem létezik (ez csak akkor fordulhat elő, ha a lekötési idő utolsó naptári hónapja rövidebb, mint a lekötési idő első hónapja 

volt), akkor a lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának utolsó napja. 

5.1. A lekötött számlabetét egyes típusainak általános feltételei 

5.1.1. Aktív Plusz betét 

a) Új forrásból származó összegnek a vonatkozó kondíciós listában meghatározott feltételeknek megfelelő betételhelyezés minősül.  

b) A kiemelt kamatozáshoz szükséges feltételek teljesülését a Bank folyamatosan vizsgálja, tehát a feltételeknek a kamatfizetési időszak 

minden hónapjára fenn kell állniuk. A feltétel szempontjából a hónap számítása a betétlekötés napjától kezdődik. Ha a feltétel nem 

teljesül, akkor az első kamatfizetési időszakra a betétlekötés időpontjában érvényes jegybanki alapkamattal megegyező normál kamat 

kerül alkalmazásra. Sikeres bankkártyás tranzakciónak minősül, ha a tranzakció összege a fizetési bankszámlán terhelésre kerül (a 

tranzakció a terhelés/könyvelés időpontjában kerül figyelembevételre).  

A kamatszámítás során a betét összegeként az aktuális kamatfizetési időszak első napján fennálló betétösszeg kerül figyelembe vételre. 

5.1.2. Kamat-Roll betét  

a) A betét lekötési ideje a Betéttulajdonos választása szerint, a betétlekötési megbízásban meghatározott egész számú hónap. A 

választható lekötési időtartamokat a Bank aktuális kondíciós listája tartalmazza. 

b) A lekötési idő utolsó hónapja a lekötési idő első hónapjától számított, az egész hónapokban számított lekötési idő hozzáadásával 

adódó hónap. A lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának ugyanolyan napszámú napja, mint amely a lekötési idő első 

hónapjában a lekötési idő első napja volt. Amennyiben a lekötési idő első napja olyan naptári számú napra esett, amely a lekötési idő 

utolsó hónapjában nem létezik (ez csak akkor fordulhat elő, ha a lekötési idő utolsó naptári hónapja rövidebb, mint a lekötési idő első 

hónapja volt), akkor a lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának utolsó napja.  Amennyiben a lekötési idő utolsó napja 

munkaszüneti-, vagy bankszünnapra esik, az a betét kamatozását nem befolyásolja. 

c) A betét fix kamatozású, a lekötési idő tartama alatt a lekötési idő első napján érvényben lévő kondíciós listában meghatározott 

feltételek szerint kamatozik. A már megkezdett lekötési idő alatt a betét feltételeinek a Bank által történő megváltoztatása a betét adott 

lekötési időszakra vonatkozó feltételeit nem érinti. 

d) A kamatszámítás során a betét összegeként az aktuális lekötési idő első napján fennálló betétösszeget kell figyelembe venni. 

e) A Betéttulajdonos a betétlekötési megbízásban rendelkezik arról, hogy a lekötési idő utolsó napján a betét kamata a betét összegét 

növelje (tőkésítés), vagy átvezetés útján a Bank kifizesse. Amennyiben a Betéttulajdonos úgy rendelkezik, hogy a kamatot nem kívánja 

átvezettetni, akkor a Bank a lekötési idő utolsó napján a letelt lekötési időre járó kamat összegét – levonva belőle a Bank kondíciós 

listájában meghatározott díjat – a betétszámlán jóváírja. Amennyiben a Betéttulajdonos a kamat kifizetését választja, úgy a Bank a 

kondíciós listájában meghatározott díjat a kamatösszegből levonva, a fennmaradó összeget a lekötési idő utolsó napján fizeti ki. 

f) A lekötési idő utolsó napján a Bank – a Betéttulajdonos ettől eltérő rendelkezése hiányában – a betétszámlán lévő összeget az adott 

napon érvényben lévő kondíciós lista szerinti kamat- és egyéb feltételek szerint, az eredeti lekötési időtartamra újra leköti. Ilyen esetben 

új lekötési idő kezdődik, melynek első napja megegyezik a korábbi lekötési idő utolsó napjával. Amennyiben az új lekötési idő  első 

napja munkaszüneti napra esik, az ismételt lekötést abban az esetben is adott nappal végrehajtja a Bank. 

g) Adott lekötési idő lejárata előtti felmondás esetén a Bank a teljes egészében el nem telt (töredék) lekötési időre kamatot nem fizet. 

5.1.3. Hűség betét 

a) A betét lekötési ideje a Betéttulajdonos választása szerint, a betétlekötési megbízásban meghatározott egész számú év. A választható 

lekötési időtartamokat a Bank kondíciós listája tartalmazza. 

b) A lekötési időn belül a Betéttulajdonos választása szerint kamatfizetési időszak kerül meghatározásra, amely a betétlekötési 

megbízásban rögzítésre kerül. A választható kamatfizetési időszakokat a kondíciós lista tartalmazza. Az első kamatfizetési időszak első 

napja megegyezik a lekötési idő első napjával.  A következő kamatfizetési időszak az aktuális kamatfizetési időszakok utolsó napján 

kezdődik. 

c) A lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának ugyanolyan napszámú napja, mint amely a lekötési idő első hónapjában 

a lekötési idő első napja volt. Amennyiben a lekötési idő első napja olyan naptári számú napra esett, amely a lekötési idő utolsó 

hónapjában nem létezik (ez csak akkor fordulhat elő, ha a lekötési idő utolsó naptári hónapja rövidebb, mint a lekötési idő első hónapja 

volt), akkor a lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának utolsó napja. 

d) A betét lekötési időn belüli kamata változó, a kamatfizetési időszakon belül fix. 
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e) A lekötési időn belül a betét a kamatfizetési időszak utolsó napján az adott napon érvényben lévő kondíciós lista szerinti kamat- és 

egyéb feltételek szerint automatikusan ismételt lekötésre kerül, lejáratig azonos kamatrögzítési időszakokra. Ilyen esetben új 

kamatfizetési időszak kezdődik, melynek első napja megegyezik a korábbi kamatfizetési időszak utolsó napjával. Amennyiben az új 

kamatfizetési időszak első napja munkaszüneti napra esik, az ismételt lekötést abban az esetben is adott nappal végrehajtja a Bank. 

f) A kiemelt kamatozáshoz szükséges feltételek teljesülését a Bank az első kamatfizetési időszak utolsó napján vizsgálja. A feltétel 

szempontjából a hónap számítása a betétlekötés napjától kezdődik. Ha a feltétel nem teljesül, akkor az első kamatfizetési időszakra a 

Hűség kamat kerül alkalmazásra. Sikeres bankkártyás tranzakciónak minősül, ha a tranzakció összege a bankszámlán terhelésre kerül 

(a tranzakció a terhelés/könyvelés időpontjában kerül figyelembevételre). Külső jóváírásnak minősül minden olyan utalásból származó 

jóváírás, ami nem saját számlák közötti átvezetés vagy bankon belüli betéti kamat és/vagy betét kifizetésének az eredménye.  

 

g) A Betéttulajdonos a betétlekötési megbízás megadásakor rendelkezhet arról, hogy a betét automatikus ismételt lekötését a kamat 

tőkésítésével együtt, vagy a kamat tőkésítése nélkül kéri. Kamat tőkésítése esetén a betét esedékessé vált kamata a betét összegét növeli. 

Tőkésítés nélküli ismételt lekötés esetén a kamat az adott kamatfizetési időszak utolsó napján jóváírásra kerül azon a bankszámlán, 

amelyről a betétlekötés történt. 

h) A kamatszámítás során a betét összegeként az aktuális kamatfizetési időszak első napján fennálló betétösszeg kerül 

figyelembevételre. 

5.1.4. Standard betét 

a) A betét lekötési ideje a Betéttulajdonos választása szerint, a betétlekötési megbízásban meghatározott számú hónap. A választható 

lekötési időtartamokat a Bank kondíciós listája tartalmazza. 

b) A lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának ugyanolyan napszámú napja, mint amely a lekötési idő első hónapjában 

a lekötési idő első napja volt. Amennyiben a lekötési idő első napja olyan naptári számú napra esett, amely a lekötési idő utolsó 

hónapjában nem létezik (ez csak akkor fordulhat elő, ha a lekötési idő utolsó naptári hónapja rövidebb, mint a lekötési idő első hónapja 

volt), akkor a lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának utolsó napja. 

c) A betét lekötési időn belül fix kamatozású.  A betét a lekötési idő első napján érvényes kondíciós lista szerinti, a választott lekötési 

időnek megfelelő mértékű kamattal kamatozik.  A kamat mértéke a lekötési idő alatt nem változik. A már megkezdett lekötési idő alatt 

a betét feltételeinek a Bank által történő megváltoztatása a betét adott lekötési időszakra vonatkozó feltételeit nem érinti. 

d) A betét – a Betéttulajdonos rendelkezésének megfelelően – ismételt lekötésű és tőkésedő, vagy ismételt lekötésű, nem tőkésedő, vagy 

egyszeri lekötésű lehet. Ismételt lekötés esetén a betét a lekötési idő utolsó napján – a Betéttulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában 

– az adott napon érvényben lévő kondíciós lista szerinti kamat- és egyéb feltételek szerint automatikusan ismételt lekötésre kerül, azonos 

lekötési időre. Ilyen esetben új lekötési idő kezdődik, melynek első napja megegyezik a megelőző lekötési idő utolsó napjával. 

e) A Betéttulajdonos a betétlekötési megbízás megadásakor rendelkezhet arról, hogy a betét automatikus ismételt lekötését a kamat 

tőkésítésével együtt, vagy a kamat tőkésítése nélkül kéri. Kamat tőkésítése esetén a betét esedékessé vált kamata a betét összegét növeli. 

Tőkésítés nélküli ismételt lekötés esetén a kamat esedékességkor jóváírásra kerül azon a bankszámlán, amelyről a betétlekötés történt. 

Amennyiben az új lekötési idő első napja munkaszüneti napra esik, az ismételt lekötést abban az esetben is adott nappal végrehajtja a 

Bank. 

f) A kamatszámítás során a betét összegeként a lekötési idő első napján fennálló betétösszeg kerül figyelembevételre. 

g) A betét és kamatának kifizetése a lekötési idő utolsó napján, vagy a felmondáskor esedékes 

5.1.5. Határidős lekötött betét 

a) A betét lekötési ideje a Betéttulajdonos választása szerint, a betétlekötési megbízásban meghatározott számú nap. A választható 

lekötési idő a Bank aktuális kondíciós listájában közzétett legrövidebb és leghosszabb lekötési időtartamon belüli tetszőleges nap. 

b) A betét fix kamatozású, a lekötési idő alatt a lekötési idő első napján érvényben lévő kondíciós listában meghatározott, adott lekötési 

időhöz rendelt kamatmértékkel kamatozik. A már megkezdett lekötési idő alatt a Betét feltételeinek a Bank által történő megváltoztatása 

a betét adott lekötési időre vonatkozó feltételeit nem érinti. 

c) A kamatszámítás során a betét összegeként az aktuális lekötési idő első napján fennálló betétösszegeket kell figyelembe venni. 

d) A lekötési idő utolsó napján, a Bank a Betéttulajdonos külön rendelkezése nélkül – a bankszámlán lévő összeget az adott napon 

érvényben lévő kondíciós lista szerinti kamat- és egyéb feltételek szerint, az eredeti lekötési időtartamra újra leköti, amennyiben a 

Betéttulajdonos a rulírozást ismételt lekötést választotta. Ilyen esetben új lekötési időszak kezdődik, melynek első napja megegyezik a 

korábbi lekötési időszak utolsó napjával. Amennyiben az új lekötési időszak első napja munkaszüneti napra esik, az ismételt lekötést 

abban az esetben is az adott nappal hajtja végre a Bank. Rulírozás Ismételt lekötés hiányában a betét és kamatának kifizetése a lekötési 

idő utolsó napján, vagy a felmondáskor esedékes. A lekötési idő lejárata előtti felmondás esetén a Bank a felmondás napján érvényes 

kondíciós lista szerinti felmondási kamatot fizeti a kitöltött futamidőre. 
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5.1.6. KAMAT-ROLL betét  

a) A betét lekötési ideje a Betéttulajdonos választása szerint, a betétlekötési megbízásban meghatározott egész számú hónap. A 

választható lekötési időtartamokat a Bank aktuális kondíciós listája tartalmazza. 

b) A lekötési idő utolsó hónapja a lekötési idő első hónapjától számított, az egész hónapokban számított lekötési idő hozzáadásával 

adódó hónap. A lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának ugyanolyan napszámú napja, mint amely a lekötési idő első 

hónapjában a lekötési idő első napja volt. Amennyiben a lekötési idő első napja olyan naptári számú napra esett, amely a lekötési idő 

utolsó hónapjában nem létezik (ez csak akkor fordulhat elő, ha a lekötési idő utolsó naptári hónapja rövidebb, mint a lekötési idő első 

hónapja volt), akkor a lekötési idő utolsó napja a lekötési idő utolsó hónapjának utolsó napja.  Amennyiben a lekötési idő utolsó napja 

munkaszüneti-, vagy bankszünnapra esik, az a betét kamatozását nem befolyásolja. 

c) A betét fix kamatozású, a lekötési idő tartama alatt a lekötési idő első napján érvényben lévő kondíciós listában meghatározott 

feltételek szerint kamatozik. A már megkezdett lekötési idő alatt a betét feltételeinek a Bank által történő megváltoztatása a betét adott 

lekötési időszakra vonatkozó feltételeit nem érinti. 

d) A kamatszámítás során a betét összegeként az aktuális lekötési idő első napján fennálló betétösszeget kell figyelembe venni. 

e) A Betéttulajdonos a betétlekötési megbízásban rendelkezik arról, hogy a lekötési idő utolsó napján a betét kamata a betét összegét 

növelje (tőkésítés), vagy átvezetés útján a Bank kifizesse. Amennyiben a Betéttulajdonos úgy rendelkezik, hogy a kamatot nem kívánja 

átvezettetni, akkor a Bank a lekötési idő utolsó napján a letelt lekötési időre járó kamat összegét – levonva belőle a Bank kondíciós 

listájában meghatározott díjat – a betétszámlán jóváírja. Amennyiben a Betéttulajdonos a kamat kifizetését választja, úgy a Bank a 

kondíciós listájában meghatározott díjat a kamatösszegből levonva, a fennmaradó összeget a lekötési idő utolsó napján fizeti ki. 

f) A lekötési idő utolsó napján a Bank – a Betéttulajdonos ettől eltérő rendelkezése hiányában – a betétszámlán lévő összeget az adott 

napon érvényben lévő kondíciós lista szerinti kamat- és egyéb feltételek szerint, az eredeti lekötési időtartamra újra leköti. Ilyen esetben 

új lekötési idő kezdődik, melynek első napja megegyezik a korábbi lekötési idő utolsó napjával. Amennyiben az új lekötési idő első 

napja munkaszüneti napra esik, az ismételt lekötést abban az esetben is adott nappal végrehajtja a Bank. 

g) Adott lekötési idő lejárata előtti felmondás esetén a Bank a teljes egészében el nem telt (töredék) lekötési időre kamatot nem fizet. 

5.1.7. Apránként Megtakarítási Program 

Apránként megtakarítási Program - Fix összeg elhelyezésével 

a) Az Apránként Megtakarítási Program - fix összeg elhelyezésével, olyan a Banknál vezetett lakossági forint bankszámlához 

kapcsolódó, forintban nyilvántartott, megtakarítási célú, határozott futamidejű Betét, amelynek keretében a Bank a Betéttulajdonos által 

megjelölt cél elérése érdekében, a Betéttulajdonos által adott betétlekötési megbízásban meghatározott induló-, és havi rendszeres 

megtakarítási összegeket Betétként kezeli, és a határozott időtartam - azaz a megtakarítási időszak - lejáratakor a Betétként kezelt 

megtakarított összeget azok kamataival együtt a Betéttulajdonos lekötéssel érintett bankszámláján jóváírja. 

b) A betétlekötési megbízásban a Betéttulajdonos arra ad megbízást a Banknak, hogy a Bank a Betétszerződés létrejöttének napján a 

Betéttulajdonos bankszámláján rendelkezésre álló, a Betéttulajdonos által meghatározott összeget Betétként kösse le – kivéve, ha a 

Betéttulajdonos induló betétlekötésről nem rendelkezik –  azzal, hogy a Bank a Betéttulajdonos lekötéssel érintett lakossági 

bankszámlájának terhére a Betét összegét minden hónap adott napján növelje meg a Betéttulajdonos által a betétlekötési megbízásban 

szereplő összeggel, továbbá a tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapján a már korábban elhelyezett Betét tárgyhóra számolt 

kamataival. A Betétszerződés létrejöttével a Betéttulajdonos arra hatalmazza fel a Bankot, hogy a Betét összegét a Betéttulajdonos által 

megválasztott minden hónap meghatározott napján - illetve induló Betét elhelyezésekor a Betétszerződés létrejöttekor -, a lekötéssel 

érintett lakossági bankszámla megterhelésével növelje meg. Fedezethiány esetén a Bank további öt banki munkanapon át kísérli meg a 

bankszámla megterhelését.  Amennyiben a Betétszerződés vonatkozásában az induló Betét elhelyezésének napja, vagy a rendszeres 

megtakarítás napja nem banki munkanapra esik, úgy a terhelés legkésőbb a következő banki munkanapon történik meg. A Betét összege 

a lekötéssel érintett bankszámláról kizárólag a Betétszerződés szerinti átvezetéssel növelhető. 

Apránként Megtakarítási Program – Aprógyűjtés bankkártyával 

a) Az Apránként Megtakarítási Program – aprógyűjtés bankkártyával, olyan a Banknál vezetett lakossági forint bankszámlához 

kapcsolódó, forintban nyilvántartott, megtakarítási célú, határozott futamidejű Betét, amelynek keretében a Bank a Betéttulajdonos által 

megjelölt cél elérése érdekében, a Betéttulajdonos által adott betétlekötési megbízásban meghatározott kerekítési mód alapján számított 

bankkártyás vásárlások után elkülönített összeget Betétként kezeli, és a határozott időtartam - azaz a megtakarítási időszak - lejáratakor 

a Betétként kezelt megtakarított összeget azok kamataival együtt a Betéttulajdonos lekötéssel érintett bankszámláján jóváírja. 

b) A betétlekötési megbízásban a Betéttulajdonos arra ad megbízást a Banknak, hogy a Bank a Betétszerződés létrejöttének napjától, a 

betétlekötési megbízásban meghatározott kártyaszámú bankkártyával kezdeményezett vásárlások után számított, a bankkártyás 

vásárlások felfelé, a Betéttulajdonos betétlekötési megbízásában meghatározottak  szerinti 10 forintra, 100 forintra, vagy 1000 forintra 

történő kerekítése és a bankkártyás vásárlások tényleges értéke közötti különbözetet a Betéttulajdonos bankszámlája terhére Betétként 

kösse le oly módon, hogy a Bank a Betét összegét minden bankkártyás vásárlás után növelje meg a Betéttulajdonos által a betétlekötési 

megbízás szerinti bankkártyás vásárlás jelen pont szerinti kerekítés alapján számított különbözeti összegével.  A Betét összege 
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növekszik továbbá a tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapján a már korábban elhelyezett Betét tárgyhóra számolt kamataival. A 

Bank minden olyan bankkártyás vásárlás kezdeményezése után átvezeti a számított megtakarítás összegét a Betétre, amelynél a 

bankkártyás vásárlás legalább foglalásra/zárolásra kerül, függetlenül a tranzakció esetleges meghiúsulásától. A Betétszerződés 

létrejöttével a Betéttulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy a Betét induló összegének elhelyezése, illetve a Betét növelése érdekében 

a Betétszerződésben rögzített számítási mód szerint meghatározott összeggel a Betéttulajdonos lekötéssel érintett lakossági 

bankszámláját terhelje meg. A Betét összegének terhelése legkésőbb az adott bankkártyás vásárlás teljesítését követő banki munkanapon 

történik meg. Fedezethiány esetén a Bank további öt banki munkanapon át kísérli meg a bankszámla megterhelését. Amennyiben a 

bankkártyás vásárlások napja nem banki munkanapra esik, úgy a bankszámlán történő terhelés legkésőbb a következő banki munkanap. 

A Betét összege a lekötéssel érintett bankszámláról kizárólag a Betétszerződés szerinti átvezetéssel növelhető. 

Apránként Megtakarítási Program közös szabályai 

a) Jelen pontban rögzített szabályok érvényesek az Apránként Megtakarítási Program keretében történő havi fix összeg elhelyezésével, 

és aprógyűjtéssel történő megtakarításra is. 

b) Az általános fogalomtól eltérően az Apránként Megtakarítási Program tekintetében Betéttulajdonos alatt kizárólag a lakossági Ügyfél 

Betéttulajdonost kell érteni. 

c) A betétlekötési megbízás megadása, és a Betétszerződés megkötése kizárólag NetBank felületen keresztül lehetséges. A betétlekötési 

megbízást a Betéttulajdonos a „Rögzítem a célt” gomb megnyomásával adja meg. A Bank által adott „A(z) [betét elnevezése] elnevezésű 

célod rögzítésre került” visszaigazolással a Betétszerződés - a visszaigazolás időpontjában - létrejön.  

d) A Betét lekötési ideje - mely megegyezik a megtakarítási időszak tartamával - a Betéttulajdonos választása szerint, a betétlekötési 

megbízásban meghatározott egész számú hónap. A választható lekötési időtartamokat a Bank aktuális kondíciós listája tartalmazza. 

e) A Bank a kamatot a jelen Hirdetmény szerinti képlet alapján, a jelen pontban meghatározottak szerint számítja.  

f) A Betét kamata változó. A Betét kamata referencia-kamatlábhoz kötötten, napi kamatozással kerül meghatározásra, melyet a Bank a 

tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapján a Betéttulajdonosnak a Betéten jóváír. A Betét induló kamata a Betétszerződés 

megkötésének napján érvényes referencia-kamatláb alapján, a kondíciós listában foglaltak szerint kerül megállapításra. A Betét 

futamideje alatt a napi kamat meghatározása az adott napra érvényes referencia-kamatláb alapján - a kondíciós listában foglaltak szerint 

- történik. A kamatszámítás során a Betét összegeként az aktuális napon fennálló betétösszeget kell figyelembe venni. A kamatozási 

időszak első napja – eltérően az általános szabályoktól – a betételhelyezés napja. Kamat a Betétszerződés megszűnésének napján, illetve 

rendes felmondása esetén a felmondási idő utolsó napján, azonnali hatályú felmondás esetén pedig a felmondás napján már nem jár. 

g) A referencia-kamat változása esetén Bank a kamatlábat a Betéttulajdonos előzetes értesítése nélkül is jogosult módosítani. 

h) A Bank a Betét lejáratáig – azaz a megtakarítási időszak végéig – a fel nem mondott, vagy meg nem szűnt Betét után – a kamaton 

felül – a kondíciós listában meghatározott mértékű egyszeri Kamatprémiumot fizet – az i)-j) pontokban foglalt eltérésekkel. A 

Kamatprémium a megtakarítási időszak utolsó napján, a Betét lejáratakor, a kamatfizetéssel egyidejűleg esedékes.  

i) Az Apránként Megtakarítási Program – Fix összeg elhelyezésével megtakarítási forma esetén nem jár Kamatprémium a 

Betéttulajdonosnak az olyan fel nem mondott, vagy a Betét lejárata előtt meg nem szűnt Betét után, amelynél a vállalt megtakarítási 

időszakban a Betéttulajdonos a vállalt havi rendszeres megtakarítását akár egyetlen hónapban – beleértve az induló betétösszeg 

elhelyezését is - nem teljesíti.  

j) Az Apránként Megtakarítási Program – Aprógyűjtés bankkártyával megtakarítása forma esetén nem jár Kamatprémium a 

Betéttulajdonosnak az olyan fel nem mondott, vagy a Betét lejárata előtt meg nem szűnt Betét után, amelynél a vállalt megtakarítási 

időszakban volt legalább egy olyan naptári hónap, amikor a betétlekötési megbízásban megjelölt bankkártyával nem történt olyan 

bankkártyás vásárlás, amely után a Betéttulajdonos számlájáról legalább 1 forint megtakarítás átvezetésre került a Betétre.  A 

Betéttulajdonosnak nincs havi megtakarítási kötelezettsége a Betétszerződés létrejöttének első hónapjában, ha a betétlekötési megbízás 

megadására az adott hónap 16. napján, vagy azt követően kerül sor, továbbá a Betétlekötés lejáratának hónapjában." 

k) A Betét idő előtti megszűnése, vagy felmondás esetén a Bank a megszűnés napját megelőző napig kamatot fizet. A 

Betéttulajdonosnak mindezek mellett felmondási kamat nem jár. 

l) A Betétszerződés megszűnik a határozott időtartam elteltével (Betét lejáratával), a Betét végrehajtás okán történő feltörésével, a 

bankszámla megszűnésével, továbbá a Betétszerződés Bank vagy Betéttulajdonos által történő felmondása esetén. A Bank a 

Pénzforgalmi Üzletszabályzat rendelkezései szerint jogosult azonnali hatályú-, vagy rendes felmondással felmondani a Betétszerződést. 

A Bank jogosult továbbá azonnali hatályú felmondással élni akkor is, ha Betéttulajdonos jogait nem rendeltetésszerűen gyakorolja, vagy 

eljárása a jóhiszemű joggyakorlás elveibe ütközik. A Betéttulajdonos bármikor, azonnali hatállyal, indokolás nélkül jogosult a 

Betétszerződést felmondani. A Betétszerződés Betéttulajdonos által NetBank felületen történő megszüntetése esetén a „Megszüntetem 

a célt” gomb megnyomásával és ennek Bank által történő visszaigazolásával a Betétszerződés megszűnik. 

m) A havi megtakarítási összeg, illetve a bankkártyás vásárlás után kalkulált megtakarítás teljesítésének elmaradása, továbbá az 

aprógyűjtéssel érintett bankkártya megszűnése vagy annak a kártyabirtokos rendelkezése alóli kikerülése nem vonja maga után a 

Betétszerződés megszűnését. 
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n) A kamatadó, és a mindenkori jogszabályokban foglalt adók levonása az általános szabályok szerint, a mindenkor hatályos 

jogszabályokban meghatározottak szerint történik. 

o) Az Apránként Megtakarítási Program díjait és költségeit a Bank vonatkozó kondíciós listája tartalmazza. A díjak és költségek 

esedékességkor, a lekötéssel érintett bankszámlán kerülnek terhelésre. 

5.2. Megtakarítási számlák egyes típusainak általános feltételei 

5.2.1. Királyi Takarékszámla 

a) A Királyi Takarékszámla célja a nagykorú természetes személy bankszámla-tulajdonos takarékoskodási céllal elhelyezett 

pénzeszközeinek önálló számlán történő kezelése és nyilvántartása. 

b) Királyi Takarékszámlát – a továbbiakban: Takarékszámla - bármely nagykorú természetes személy bankszámla-tulajdonos (a 

továbbiakban: Takarékszámla-tulajdonos) nyithat, a kondíciós listában meghatározott feltételekkel és devizanemben, az erre vonatkozó 

szerződés megkötését követően. 

c) A Takarékszámla nyitásának nem feltétele a kondíciós listában a betételhelyezés feltételéül meghatározott minimális összeg 

befizetése. 

d) A Takarékszámlának csak egy tulajdonosa lehet, de a Takarékszámla-tulajdonos más természetes személy(eke)t (a továbbiakban: 

Takarékszámla felett rendelkező) felruházhat a számla feletti – önálló, vagy másokkal együtt történő – rendelkezési joggal. 

e) A Takarékszámla-tulajdonos, illetve a Takarékszámla felett rendelkező a Takarékszámla feletti rendelkezésre a szerződés mellékletét 

képező aláírás bejelentő kartonon rögzített módon jogosult. 

f) A Takarékszámlán nyilvántartott mindenkori számlakövetelés, mint betét összege a szerződés megszűnését megelőzően tetszőlegesen 

növelhető, illetőleg csökkenthető. 

g) A Takarékszámla nem bankszámla, javára pénztári készpénz befizetéssel vagy átutalással teljesíthető befizetés. A Takarékszámla-

tulajdonos a számlakövetelés terhére készpénzt vehet fel a Bank pénztárából, vagy átvezetési megbízást adhat bankszámlája javára.  

h) A Takarékszámlához bankkártya nem igényelhető, hitelfolyósítás céljából fizetési helyként nem jelölhető meg, az alapján 

folyószámlahitel nem vehető igénybe. 

i) A Takarékszámla csoportos beszedési megbízás céljára, felhatalmazó levélen alapuló beszedésre, váltókibocsátásra és váltóbeszedésre 

nem vehető igénybe. 

j) A Takarékszámlán nyilvántartott betét összege után a Bank a betétlekötés napjától a kifizetés napjáig kamatot fizet. A kamat 

kiszámítását a Bank a Takarékszámla napi záró egyenlegének figyelembe vételével, naponta elvégzi. 

k) A Takarékszámla sávos kamatozású, a napi kamat kiszámításának képlete a következő: 

kamat =∑figyelembe vehető összeg az adott kamatsávban (Ft) X a kamatsávban érvényes kamatláb (%/év)/365x100 

l) A Bank a naponta kiszámított kamatösszegeket a tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapján egy összegben a Takarékszámlán 

jóváírja. 

m) A Takarékszámla-tulajdonos a Bank Takarékszámla vezetésével összefüggő szolgáltatásaiért bankszámlák kondíciós listáiban 

meghatározott általános díjat, jutalékot, költséget köteles megfizetni. 

n) A Bank a Takarékszámla-tulajdonost a Takarékszámlán teljesített fizetési megbízásokról –eltérő rendelkezés hiányában- 

számlakivonattal tájékoztatja. 

o) A Takarékszámla szerződés határozatlan időre szól, a Pénzforgalmi Üzletszabályzat Keretszerződésre vonatkozó szabályai szerint 

mondható fel, illetve szűnik meg, legkésőbb a Keretszerződés megszűnése napján. 

p) A Takarékszámla nem szűnik meg, ha a Takarékszámla egyenlege a nullát nem haladja meg. 

5.2.2. Tartós Megtakarítási Számla 

a) A Tartós Megtakarítási Számla (a továbbiakban: TMSZ) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a 

továbbiakban: Szja tv.) 67/B. §-ban meghatározott tartós befektetésből származó jövedelem elhelyezésére és nyilvántartására szolgáló 

számla, mely a Bank és a természetes személy bankszámla-tulajdonos (a továbbiakban: TMSZ-számlatulajdonos) közötti tartós 

megtakarítási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) alapján, bankszámlához kapcsolódóan nyitható, HUF devizanemben, legalább a 

kondíciós listában meghatározott összegű befizetést követően. A kondíciós lista Általános feltételeiben nem részletezett szabályait a 

Szerződés tartalmazza. 

b) A TMSZ a pénzforgalom bonyolítása szempontjából nem bankszámla, az kizárólag a Szerződés alapján a Bank által lekötési 

nyilvántartásban tartott, a) pontban hivatkozott céllal jóváírt pénzösszeg elhelyezésére, annak terhére betét lekötésére, az azzal 

kapcsolatos pénzforgalom részbeni lebonyolítására szolgál. 
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c) TMSZ számla megnyitására, megszüntetésére, valamint TMSZ számláról betétlekötési megbízás megadására, és a fizetési számláról 

(bankszámláról) a TMSZ számlára, valamint a TMSZ számláról a bankszámlára történő átvezetés megadására kizárólag személyesen, 

bankfiókban van lehetőség. 

 d) A TMSZ-számlatulajdonos naptári évenként egy Szerződést köthet a Bankkal. 

 e) A TMSZ-nek egy tulajdonosa lehet, aki halál esetére szolgáló Kedvezményezettet jelölhet. 

 f) A TMSZ javára az első befizetés naptári évében történhet jóváírás, a bankszámláról történő átvezetés útján. A TMSZ-en nyilvántartott 

követelés terhére a Kondíciós lista szerinti betétlekötésre, továbbá pénzfelvételre adható megbízás, a bankszámlára történő átvezetés 

útján, a Szerződésben és a kondíciós listában meghatározott módon és feltételekkel. 

 g) A TMSZ-en lekötött betétnek egy tulajdonosa lehet, az, akivel a Bank a Szerződést megkötötte. 

 h) A TMSZ-en lekötött betét és kamatának kifizetése a Szerződésben meghatározott részkivételkor, illetőleg a Szerződés megszűnése 

napján esedékes. 

 i) A TMSZ-en lekötött betét lejárata nem haladhatja meg a Szerződésben meghatározott lekötési időszak utolsó banki munkanapját. 

 j)A Szerződés megszűnésének napján a TMSZ-en lekötött valamennyi betét – külön jognyilatkozat nélkül lejárttá válik. Részkivételkor, 

amennyiben valamely, a TMSZ-en lekötött betét felmondása szükséges, úgy azt a Bank a TMSZ-számlatulajdonos rendelkezésének 

megfelelően teljesíti. 

 k) A Bank a Szerződés megszűnésének napján a TMSZ-en nyilvántartott számlakövetelés összegét, valamint az egyes betétszerződés 

alapján a Betéttulajdonost megillető összeget átvezeti a TMSZ-számlatulajdonos Banknál vezetett bankszámlájára, a TMSZ-

számlatulajdonos halála esetén – eltérő rendelkezés hiányában – a TMSZ-számlatulajdonos jogerős hagyatékátadó végzésben 

meghatározott örökösének fizeti ki. 

 l) A Bank a TMSZ-en fennálló „követel” egyenleg után a TMSZ-számlatulajdonosnak az érvényes kondíciós listában a TMSZ-re 

irányadó kamatot fizet, évente, a tárgyévet követő 1. munkanapon, illetőleg a Szerződés megszűnésének napján, a TMSZ-en történő 

jóváírással. Amennyiben a Szerződés a TMSZ megnyitásának naptári évében (gyűjtőév) szűnik meg, a Bank a TMSZ-en nyilvántartott 

számlakövetelés után nem fizet kamatot, a lekötési időszak alatti megszűnés esetén időarányos kamatot fizet. 

 m) A Bank a TMSZ-számlatulajdonos által a TMSZ keretében elhelyezett betét után az érvényes kondíciós listában az adott típusú és 

lekötésű, TMSZ-en elhelyezett betétre irányadó mértékű kamatot fizet, a Bank a jelen Hirdetményben meghatározottan, az adott 

betéttípusra irányadó rendszerességgel, részkivételkor, illetőleg a Szerződés megszűnésének napján, a TMSZ-en történő jóváírással.   

 n) A TMSZ-számlatulajdonos a Szerződésből származó, Bankot terhelő kötelezettségek teljesítéséért a mindenkor érvényes kondíciós 

listában meghatározott mértékű jutalékot, költséget, illetve díjat tartozik megfizetni évente, a tárgyévet követő 1. munkanapon, illetőleg 

a Szerződés megszűnésekor, a TMSZ terhére, a Bank pénzforgalmi szabályzataiban meghatározott módon.  

o) A Bank a TMSZ forgalmáról évente, a naptári év utolsó napjára vonatkozóan, továbbá részkivételkor, valamint a Szerződés 

megszűnésekor kivonatot készít. 

p) A TMSZ – eltérő rendelkezés hiányában – megszűnik a Keretszerződés megszűnésének napján, a lekötési időszak utolsó napján, 

azon a napon, amikor a TMSZ egyenlege a kondíciós listában meghatározott összeg alá csökken, illetve amikor a TMSZ-

számlatulajdonos megbízása alapján a Bank a gyűjtőévben a TMSZ-en nyilvántartott összeg terhére átvezetési megbízást teljesít, 

valamint a TMSZ-számlatulajdonos halála, illetőleg a Szerződés azonnali hatályú felmondása napján.  

q) A TMSZ-en lekötött pénzösszegből származó jövedelem Szja tv. szerinti bevallása, és a kamatadó megfizetése a TMSZ-

számlatulajdonos kötelessége. 

5.3. Közösségi betét 

A Bank közösségi betéteként elérhető Mentor-Szféra Plusz Betét további feltételeit A Mentor-Szféra Plusz Programról szóló Általános 

Szerződési Feltételek tartalmazzák. 

A Bank közösségi betéteként elérhető Mentor-Szféra Plusz Betét feltételeit A Mentor-Szféra Plusz Programról szóló Általános 

Szerződési Feltételei tartalmazzák. 

5.4. Betétkezelési megbízások átvétele és teljesítése  

A Bank a betétek kamatairól, díjairól, jutalékairól, költségeiről a mellékletekben külön rendelkezik. Minden egyéb, jelen 

Hirdetményben nem szabályozott kérdésben az Általános Üzleti Feltételek és a Pénzforgalmi Üzletszabályzat rendelkezései 

alkalmazandóak. 

 
 

 

Megbízás típusa 

 

Megbízás benyújtásának ideje 

 

A megbízás elszámolása 
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Betétlekötési/feltörési megbízás papír 

alapon 

A bankfiók nyitvatartási ideje 

alatt, de legkésőbb 17:00-ig 

T munkanap 

A bankfiók nyitvatartási idején 

kívül és 17:00-tól 

T+1 munkanap 

Betétlekötési/feltörési megbízás 

NetBankon 

17:00 előtt T munkanap 

17:00 után T+1 munkanap 

6. Elektronikus szolgáltatások (MagNet NetBank, SMS-szolgáltatás, Push-üzenet, MagNet MobilBank, Telefonos ügyfélszolgálat, 

MagNet VideoBank) 

6.1. MagNet NetBank 

A Bank a NetBank szolgáltatás díjairól, költségeiről a mellékletekben külön rendelkezik. Minden egyéb, jelen Hirdetményben nem 

szabályozott kérdésben a Bank Általános Üzletszabályzata és a Pénzforgalmi Üzletszabályzata alkalmazandóak. A szolgáltatás 

használatát és technikai leírását a NetBank felhasználói kézikönyv tartalmazza. 

A Bank honlapján (http://www.magnetbank.hu/) elhelyezett felülettel biztosít hozzáférést az Ügyfelek számára bankszámlájukhoz. A 

NetBank szolgáltatást igényelheti a bankszámla tulajdonosa, illetve a bankszámla felett rendelkezői jogosultsággal bíró személy (az 

igényléskor a számlatulajdonos személyesen, együttesen jelen kell legyen a rendelkezővel). 

MagNet NetBank szolgáltatással elérhető számlák köre: 

• Lakossági forint számlacsomagok: 

- Általános számlacsomag 

- Alap számlacsomag 

- Csillag számlacsomag 

- Diamond számlacsomag 

- Illetéktelen számlacsomag 

- Nyugdíjas számlacsomag 

- Házhozszámla 

• Vállalati forint számlacsomagok: 

- Általános számlacsomag 

- Mars számlacsomag 

- Jupiter számlacsomag 

- Nap számlacsomag 

- Üstökös számlacsomag 

- Szféra számlacsomag 

- Civil számlacsomag 

- Házmester számlacsomag 

- Merkúr számlacsomag egyéni vállalkozóknak 

- Terézvárosi Társasházi számlacsomag 

• Lakossági devizaszámla: 

- Deviza számlacsomag (EUR, CHF, USD, GBP devizanemekben)  

• Vállalati devizaszámla: 

- Deviza számlacsomag (EUR, CHF, USD, GBP devizanemekben)  

MagNet NetBank szolgáltatással elérhető tranzakciók és szolgáltatások köre: 

- Napi/havi kivonat lekérdezése és nyomtatása 

- Számlatörténet, számlainformáció, tranzakciók lekérdezése 

- Belföldi és külföldi forintátutalás 

- Belföldi és külföldi devizaátutalás 

- Közüzemi díjfizetés (csoportos beszedés teljesítése) 

- Csekkes befizetés 

- Rendszeres forintátutalás 

- Betét információ 

- Betét lekötés/felmondás 

- Apránként megtakarítás 

- Bankkártya tranzakciós áttekintő 

- Bankkártya limitmódosítás 

- Bankkártya letiltás 
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- Bankkártya aktiválás 

- Tranzakciónkénti értesítés (SzámlaInfo) 

- Közösségi adományozó-programban történő részvétel (szavazás) 

- Segítő kártyaprogramban történő részvétel (szavazás) 

- Közösségi hatás 

- Közösségi betét és hitel 

- Ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozat megadása 

- Személyes adatok, elérhetőségek korlátozott módosítása (nem jelenthető be NetBankon keresztül: lakcím és 
névváltozás, levelezési cím módosítása) 

- Belépési jelszó és Aláíró és Megerősítő kódszó kezelés 

- Külső szolgáltatók kapcsolódásának kezelése 

- MobilBank kapcsolódás kezelése 

MagNet NetBank szolgáltatás használatához alkalmas eszközök jellemzői: 

Támogatott számítógépes operációs rendszerek: 

-  Windows 7 (32 bit és 64 bit), 

-  Windows 8 (32 bit és 64 bit), 

-  Windows 10 (32 bit és 64 bit), 

-  Linux, 

-  Mac OSX 

Támogatott böngészők: 

- Internet Explorer 11 és Edge, 

- Firefox 45-ös verziótól, 

- Opera 30-as verziótól, 

- Safari 9-es verziótól, 

- Chrome 44-es verziótól  

A letölthető anyagokhoz szükséges szoftverek: 

-  Adobe Reader 

 

A MagNet NetBank szolgáltatás az Oroszországi Föderáció (Oroszország) és Kína területéről nem elérhető. 

A MagNet NetBank szolgáltatással elvégezhető tranzakciókról részletes információt a NetBank felhasználói kézikönyv tartalmazza. 

Az Európai Unió által megalkotott ún. PSD2 irányelv, és az annak végrehajtását segítő, kötelezően alkalmazandó ún. SCA-rendelet 

okán, a 2019. szeptember 14. napjától az uniós szabályoknak történő megfelelés érdekében, a MagNet NetBank szolgáltatás használata 

során a belépés, továbbá a tranzakciók aláírása (jóváhagyása) kizárólag az Ügyfél által megadott telefonszámra a Bank által SMS-ben 

vagy Push üzenetben a hitelesített Mobilkészülékre küldött Elektronikus banki ÁSZF szerinti Megerősítő Kódszó/Aláíró Kódszó 

használatával lesz lehetséges. Az Aláíró Kódszólista alkalmazása ugyanettől a dátumtól nem lehetséges – a már legenerált Aláírási 

Kódszavak ezzel egyidejűleg érvényüket vesztik. Az új szabályt különösen az SCA-rendeletnek az ún. „dinamikus összekapcsolásra” 

vonatkozó rendelkezései indokolják. Azon NetBank Felhasználók számára, akik még nem adtak meg Bankunknak olyan 

mobiltelefonszámot, amelyre a Bank az Aláíró / Megerősítő Kódszót küldeni tudja, 2019. szeptember 14. napjától a NetBankba történő 

belépés, továbbá a NetBank / MagNet MobilBank használata során tranzakciók kezdeményezése nem elérhető.  

6.2. MagNet NetBank szolgáltatáshoz kapcsolódó SMS-szolgáltatás  

Meglévő MagNet NetBank szolgáltatás mellé igényelhető, kiegészítő szolgáltatás. Feltétele élő NetBank szerződés, valamint SMS 

fogadására alkalmas telefonkészülék. A NetBank SMS szolgáltatást igényelheti a lakossági bankszámla tulajdonosa, illetve a lakossági 

bankszámla felett rendelkezői jogosultsággal bíró személy (az igényléskor a bankszámla tulajdonos személyesen, együttesen jelen kell 

legyen a rendelkezővel). 

Jelenleg az alábbi szolgáltatások esetében van lehetőség SMS üzenetküldésre: 

• SMS értesítés a NetBankba történő sikeres/sikertelen belépésről 

• Napi egyenlegértesítő SMS 

• Aláíró, és Megerősítő Kódszó igénylése SMS-ben 

• NetBank Aktiváló kódszó 

Aláíró és Megerősítő Kódszó, valamint NetBank Aktiváló kódszó SMS-t magyarországi mobilhálózathoz tartozó 20-as, 30-as, 31-es, 

50-es és 70-es mobil-előhívószámmal rendelkező telefonszámokra, valamint Európai Gazdasági Térség országaiban működő, külföldi 

mobilszolgáltatók által üzemeltett, nem emelt díjas telefonszámra tudunk küldeni.  

SMS értesítést a NetBankba történő sikeres / sikertelen belépésről, Napi egyenlegértesítő SMS-t magyarországi mobilhálózathoz tartozó 

20-as, 30-as, 31-es, 50-es és 70-es mobil-előhívószámmal rendelkező telefonszámokra, valamint olasz mobilszolgáltatók által 

https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/hasznos
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üzemeltetett, nem emelt díjas számra tudunk küldeni. Ezen szolgáltatások a Számlatulajdonos külön igénylése alapján kerülnek 

aktiválásra. 

Az egyes SMS üzenetek különböző mobilhálózatokba történő küldésének díját a jelen Általános Hirdetmény mellékletében található 

lakossági és vállalati kondíciós listák tartalmazzák.  

6.3. Számlainfó – fizetési műveletekhez kapcsolódó SMS szolgáltatás 

A Számlainfó szolgáltatást minden Számlatulajdonos jogosult igénybe vennie akár személyesen bankfiókban, akár NetBank-felületen 

kezdeményezve – annak érdekében, hogy bankszámlájával kapcsolatosan az alábbi adatkörök vonatkozásában tájékoztatást kapjon az 

általa megadott belföldi mobiltelefonszámra írásos üzenet (SMS formájában): 

• jóváírás / terhelés (összege, időpontja, partner adatai) 

• sikeres csoportos beszedési megbízás (ténye, összeg, időpont, kezdeményező) a bankszámla terhére. 

6.4. MagNet NetBank Push-üzenet 

Meglévő MagNet NetBank szolgáltatás mellé igényelhető, kiegészítő szolgáltatás. Feltétele élő NetBank szerződés, valamint egy aktív 

internet kapcsolattal rendelkező, kompatibilis android vagy iOS készülékre telepített MagNet MobilBank alkalmazás. 

Jelenleg az alábbi szolgáltatások esetében van lehetőség Push értesítés küldésére: 

• Push értesítés a NetBankba történő sikeres/sikertelen belépésről 

• Aláíró és Megerősítő Kódszó igénylése Push üzenetben 

• SzámlaInfo értesítés Push-üzenetben 

6.5. MagNet MobilBank 

A MagNet MobilBank alkalmazás a MagNet NetBank hozzáféréssel rendelkező ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy Android vagy 

iOS operációs rendszerrel működő mobiltelefonjukról internet kapcsolaton keresztül férjenek hozzá a NetBank jogosultságuknak 

megfelelő számlákhoz. A MagNet MobilBank alkalmazás által elérhető szolgáltatások köre eltér a MagNet NetBank szolgáltatási 

körétől. 

MagNet NetBank szolgáltatással elvégezhető tranzakciók köre: 

• Számlainformáció és tranzakció-keresés, 

• Belföldi forint átutalás, 

• Apránként Megtakarítások lekérdezése, 

• Lekötött betétek lekérdezése, 

• Betétlekötés, 

• Bankkártyák kezelése, 

• Deviza-kalkulátor, 

• Fiókok és ATM-ek lekérdezése. 

A MagNet MobilBank egyes funkciói csak a MagNet NetBank rendszerben az ügyfél által előzetesen megadott engedélyek esetén 

elérhetőek: 

• PUSH üzenetek fogadása az alkalmazásba, 

• Belföldi, forint átutalás partnerként, vagy átutalási sablonnak a NetBankon még nem rögzített, ‘új” kedvezményezettek 

irányába 

Az Európai Unió által megalkotott ún. PSD2 irányelv, és az annak végrehajtását segítő, kötelezően alkalmazandó ún. SCA-rendelet 

okán, a 2019. szeptember 14. napjától az uniós szabályoknak történő megfelelés érdekében, a MagNet NetBank szolgáltatás használata 

során a belépés, továbbá a tranzakciók aláírása (jóváhagyása) kizárólag az Ügyfél által megadott telefonszámra a Bank által SMS-ben 

vagy Push üzenetben a hitelesített Mobilkészülékre küldött Elektronikus banki ÁSZF szerinti Megerősítő Kódszó/Aláíró Kódszó 

használatával lesz lehetséges. Az Aláíró Kódszólista alkalmazása ugyanettől a dátumtól nem lehetséges – a már legenerált Aláírási 

Kódszavak ezzel egyidejűleg érvényüket vesztik. Az új szabályt különösen az SCA-rendeletnek az ún. „dinamikus összekapcsolásra” 

vonatkozó rendelkezései indokolják. Azon NetBank Felhasználók számára, akik még nem adtak meg Bankunknak olyan 

mobiltelefonszámot, amelyre a Bank az Aláíró Kódszót küldeni tudja, 2019. szeptember 14. napjától a MagNet MobilBankba történő 

belépés, továbbá a MagNet MobilBank használata során tranzakciók kezdeményezése nem elérhető.  

A MagNet MobilBank szolgáltatás az Oroszországi Föderáció (Oroszország) és Kína területéről nem elérhető. 

 

6.6. Telefonos ügyfélszolgálat 

A Bank biztosítja a lehetőséget Ügyfelei számára, hogy az Ügyfél – Bankszámlájához kapcsolódóan – telefonon az Elektronikus banki 

ÁSZF-ben szereplő szolgáltatásokat vegyen igénybe. 
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Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül elérhető szolgáltatások köre: 

• Általános tájékoztatás a bank szolgáltatásairól, azok feltételeiről,  

• bankkártya letiltása,  

illetve Számlajelszóval történő azonosítással: 

• Számlainformáció 

• Számlaáttekintő (számlaegyenleg információ, Bankkártya és egyéb tranzakciók, számlatörténet) 

• Bankkártya-információ 

• NetBank letiltás, letiltás feloldása. 

6.7. MagNet VideoBank 

A MagNet VideoBank a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 

végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által 

elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és 

működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelet szerinti auditált elektronikus 

hírközlő eszköz, amely lehetővé teszi az MNB Rendeletnek megfelelő valós idejű ügyfél-átvilágítás elvégzését, továbbá a Bankkal 

azonosított elektronikus úton történő szerződéskötést. A Bank az alábbi számlacsomagjai / fizetési számla / pénzforgalmi számlái 

esetében engedélyezi a MagNet VideoBankon keresztül – azonosított elektronikus úton - történő szerződéskötést:  

• MagNet Házhozszámla és azzal egyidejűleg lakossági devizaszámlák (CHF, EUR, és USD) devizanemekben 

• MagNet Merkúr számlacsomag és azzal egyidejűleg megnyitott pénzforgalmi devizaszámla (CHF, EUR, GBP és USD) 

devizanemekben. 

A Bank további részletes tájékoztatást nyújt a MagNet VideoBank tájékoztató elnevezésű dokumentumban, mely tartalmazza a MagNet 

VideoBank igénybevételének technikai feltételeit, a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződések 

feltételeit, tudnivalókat a valós-idejű ügyfél-átvilágításról, valamint az online vitarendezési platformról. 

7. Deviza és valuta árfolyamaink képzése 

A Bank által alkalmazott középárfolyamok olyan referencia árfolyamoknak tekintendők, melyek képzése az árfolyam jegyzési 

időpontjában a Reuters terminálon közzétett bankközi piaci árfolyamjegyzések ársávjában történik (az árfolyamokat a Bank honlapján 

teszi közzé). Az ezen középárfolyamok alapján képzett vételi és eladási árfolyamok az alábbiak szerinti, árfolyam marzsokkal kerülnek 

meghatározásra: 

 Vétel Eladás 

Kereskedelmi devizaárfolyam 

EUR -1,5% +1,5% 

USD -1,5% +1,5% 

CHF -1,5% +1,5% 

GBP -1,5% +1,5% 

JPY -1,5% +1,5% 

Pénzforgalmi devizaárfolyam 

EUR -2,0% +2,0% 

USD -2,0% +2,0% 

CHF -2,0% +2,0% 

GBP -2,0% +2,0% 

JPY -2,0% +2,0% 

Valutaárfolyam 

EUR -3,0% +3,0% 

USD -3,0% +3,0% 

CHF -3,0% +3,0% 

GBP -3,0% +3,0% 

JPY -3,0% +3,0% 
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Bankkártya forgalmi árfolyam 

EUR -1,5% +1,5% 

 

A valutaárfolyamok az előző napi záró ár figyelembevételével reggel 8 órától élnek. A pénzforgalmi deviza-, kereskedelmi deviza-, 

gazdálkodó szervek hiteléhez kapcsolódó deviza, és a bankkártya forgalmi árfolyamok a tárgynap 10 órás piaci ár alapján képződnek, 

melyet a Bank tárgynap 10:30-11:00 között hoz nyilvánosságra. Bank fenntartja magának a jogot arra, hogy a Bank által jegyzett 

árfolyamokat egyoldalúan, bármikor (akár napon belül is) módosítsa. 

7.1. Egyedi árfolyam alkalmazása 

A 40 000 EUR vagy ennek megfelelő kereskedelmi devizaárfolyamon számított devizaérték felett kérhető egyedi árfolyam banki 

munkanapon 9-15 óra között. Feltétele a pénzügyi fedezet biztosítása a devizaszámlán.  

8. IBAN, a nemzetközi számlaszám 

Külföldi partnerei tájékoztatása az Ön IBAN számáról, valamint európai partnerei IBAN számlaszámának bekérése, illetve alkalmazása 

kiemelt fontosságú. 

Mi az IBAN? 

Az Európai Unióban az egységes fizetési eszközzel végrehajtott műveletek szabványosítása érdekében 1999-től folyamatosan 

bevezetésre került a nemzetközi számlaszám, az IBAN (International Bank Account Number). Az IBAN-t használó országok köréhez 

Magyarország 2003. január 1-jével csatlakozott, így ekkortól a magyar pénzintézetek számára is kötelezővé vált az IBAN formátumú 

számlaszámok bevezetése ill. annak ellenőrzése. Az Európai Fizetési Fórum (EPC – European Payment Council) előírásainak 

megfelelően 2007. január 1-jétől az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban, Európai Unió, valamint a Norvégia, Izland és 

Liechtenstein közötti utalásoknál kötelezővé vált a kedvezményezett nemzetközi számlaszámának IBAN – International Bank Account 

Number – formátumú használata. 

 

Mikor kell használnom az IBAN-t? 

Az Ön által az IBAN számlaszámot használó országok bármelyikébe indított devizautalás esetében partnere számlaszámát IBAN 

formátumban kell megadnia. Ez különösen fontos az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló megbízások esetén, mivel 

ezekben kötelező az IBAN használata! (AZ IBAN kötelező használata érvényes a belföldi devizautalásra is, pl. belföldre teljesített euro 

devizanemű utalás). Az IBAN-t nem alkalmazó országokban az Ön által kezdeményezett devizautalások továbbra is a korábban 

megszokott módon, az eddigi számlaszám formátum használatával történnek. Belföldi forintutalások esetében a megszokott, 24, illetve 

16 jegyű GIRO-számlaszámok vannak használatban, ez esetben nem az IBAN formátumú számot kell megadni. 

Mi történik, ha nem használom az IBAN-t? 

Amennyiben Ön a kedvezményezett helytelen vagy nem IBAN formátumú számlaszámát tünteti fel az IBAN-t alkalmazó, európai 

célországba irányuló deviza átutalási megbízásain, előfordulhat, hogy a partner bank a megbízást visszautasítja, vagy a manuális 

beavatkozás szükségessége miatt a többlet feldolgozási költségre hivatkozva extra díjtételt számít fel. Ezeket a költségeket a jövőben 

tovább terheljük és a szokásos devizautalási díjon felül felszámítjuk valamennyi ügyfelünk számára. (E díjtétel bankonként eltérő 

mértékű, de kb. 5-20 EUR közötti összeg lehet.) 

Mi az én IBAN számom? 

Szintén lényeges, hogy Ön is tájékoztassa partnereit az Ön IBAN számlaszámáról. Amennyiben Ön még nem ismeri IBAN formátumú 

számlaszámát, azt megtalálhatja bármely számlakivonatának fejlécében. A magyar szabvány szerinti IBAN 28 jegyből áll, amelyből 

az: 

• első két karakter jelöli az országkódot (HU) 

• 3-4. karakter egy képzett ellenőrzőszám 

• 5-28. karakteren a belföldi pénzforgalmi jelzőszám található 

Például: HU45 1234 4567 7890 4321 8765 6789 

Mely európai országok alkalmazzák már az IBAN-t? 

Az alábbi táblázatban felsorolt országokban került bevezetésre az IBAN: 

Ország számok IBAN számlaszám struktúrái 
Andorra 24 AD12 0001 2030 2003 5910 0100 
Ausztria 20 AT61 1904 3002 3457 3201 
Bosznia-Hercegovina 20 BA000000000000000000 
Belgium 16 BE68 5390 0754 7034 
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Bulgária 22 BG80 BNBG 9661 1020 3456 78 
Ciprus 28 CY17 0020 0128 0000 0012 0052 7600 
Cseh Köztársaság 24 CZ65 0800 0000 1920 0014 5399 
Dánia 18 DK50 0040 0440 1162 43 
Egyesült Királyság 22 GB29 NWBK 6016 1331 9268 19 
Észtország 20 EE90 2200 2210 2014 5685 
Finnország 18 FI21 1234 5600 0007 85 
Franciaország 27 FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606 
Gibraltár 23 GI75 NWBK 0000 0000 7099 453 
Görögország 27 GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695 
Hollandia 18 NL91 ABNA 0417 1643 00 
Horvátország 21 HR12 1001 0051 8630 0016 0 
Írország 22 IE29 AIBK 9311 5212 3456 78 
Izland 26 IS14 0159 2600 7654 5510 7303 39 
Izrael 23 IL62 0108 0000 0009 9999 999 
Lengyelország 28 PL27 1140 2004 0000 3002 0135 5387 
Lettország 21 LV80 BANK 0000 4351 9500 1 
Lichtenstein 21 LI21 0881 0000 2324 013A A 
Litvánia 20 LT12 1000 0111 0100 1000 
Luxemburg 20 LU28 0019 4006 4475 0000 
Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság 19 MK07 3000 0000 0042 425 
Magyarország 28 HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 
Mauritius 30 MU67 BOMM 0101 1234 5678 9101 0000 00 
Málta 31 MT8 MALT011 00012345 MTLCAST0 01S 
Monaco 27 MC11 1273 9000 7000 1111 1000 h79 
Montenegro 22 ME25 5050 0001 2345 6789 51 
Németország 22 DE89 3704 0044 0532 0130 00 
Norvégia 15 NO93 8601 1117 947 
Olaszország 27 IT40 X054 2811 1010 0000 0123 456 
Portugália 25 PT50 0002 0123 1234 5678 9015 4 
Románia 24 RO49 AAAA 1B31 0075 9384 0000 
San Marino 27 SM86 U032 2509 8000 0000 0270 100 
Spanyolország 24 ES91 2100 0418 4502 0005 1332 
Svájc 21 CH93 0076 2011 6238 5295 7 
Svédország 24 SE35 5000 0000 0549 1000 0003 
Szerbia 22 RS73 2600 0560 1001 6113 79 
Szlovákia 24 SK31 1200 0000 1987 4263 7541 
Szlovénia 19 SI56 1910 0000 0123 438 

Törökország 26 TR33 0006 1005 1978 6457 8413 26 

Tunézia 24 TN59 1420 7207 1007 0712 9648 

9. A Bank fiókjainak, a MagNet NetBank, a MagNet VideoBank és a Telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége 

1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11. (06 1) 428-8808 
H - Cs: 8-16h 

P: 8-15h 

1062 Budapest, Andrássy út 98. (06 1) 428-8800 
H-Cs: 8:30-16h 

P: 8:30-15h 

1111 Budapest, Bartók Béla út 34. (06 1) 428-8815 
H-Cs: 8-16h 

P: 8-15h 

1191 Budapest, Üllői út 259. (06 1) 428-8814 
H - Cs: 8-16h 

P: 8-15h 

2083 Solymár, Várhegy u. 1. (06 1) 428-8813 
H-Cs: 8-16h 

P: 8-15h 

1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. (06 1) 428-8822 
H-Cs: 8:30-16h 

P: 8:30-15h 

2120 Dunakeszi, Fő út 41. (06 1) 428-8823 
H-Cs: 8-16h 

P: 8-15h 

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14. (06 1) 428-8824 H-Cs: 8:30-16h 
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P: 8:30-15h 

Telefonos ügyfélszolgálat 06-1-428-8888 

0-24h MagNet NetBank www.magnetbank.hu 

MagNet MobilBank 
www.magnetbank.hu  

(mobilapplikáció) 

MagNet VideoBank www.magnetbank.hu H-P: 08:00 - 20:00 

 

ATM készpénzfelvételi díj szempontjából MagNet ATM-ből történő készpénzfelvételnek minősül az Euronet Banktechnikai Kft által 

üzemeltetett ATM-ekből történő HUF készpénzfelvétel. Az Euronet Banktechnikai Kft. által üzemeltett ATM-ek listája 

https://www.euronet.hu/hu/kereses weboldalon keresztül érhető el.  

 

10. Közösségi Hatás 

A Bank kötelezettséget vállal arra, hogy ügyfeleit a NetBank felületen tájékoztatja a hozzájuk tartozó úgynevezett „Közösségi hatás” 

mutatószámról, amely mutatószám megmutatja, hogy az ügyfél milyen mértékben rendelkezik a Bank közösségi termékeivel, illetve, 

hogy milyen mértékű pozitív hatást gyakorol igénybevett szolgáltatásaival, termékeivel és ezekkel kapcsolatban meghozott egyéni 

döntésével a támogatási programban részt vevőkre. 

Összesen maximálisan elérhető Közösségi Hatás: 115% 

10.1.  Közösségi Adományozási Program 

A KAP program keretein belül a Bank tulajdonosi köre minden évben lemond az adózott eredmény 10%-áról, majd feljogosítja az 

ügyfeleket, hogy ők rendelkezzenek annak felhasználásáról és ezzel segítsék a programban résztvevő civil szervezeteket. A Bank 

mindezek alapján kötelezettséget vállal arra, hogy minden évben tájékoztatja ügyfeleit az adott ügyfélen elért nyereség összegéről és 

arról, hogy az ügyfél a rajta elért nyereség 10% százalékáról milyen módon rendelkezhet.  

A Program részleteiről honlapunkon (www.magnetbank.hu) tájékozódhat. 

Maximálisan elérhető Közösségi Hatás: 15% 

10.2. Segítő Kártyaprogram 

A MasterCard bankkártyákhoz Segítő Kártyaprogram kapcsolódik. A program részleteiről honlapunkon (www.magnetbank.hu) 

tájékozódhat, a programban való részvételről a NetBank felületen adható meg rendelkezés. A Segítő bankkártya promóciós részvételi 

szabályzata elérhető a honlapon. 

Maximálisan elérhető Közösségi Hatás: 30% 

10.3. Közösségi Betét 

A Banknál elérhető Közösségi Betéteket a betétek kamatairól, díjairól, jutalékairól és költségeiről szóló kondíciós listák tartalmazzák. 

Maximálisan elérhető Közösségi Hatás: 35% 

10.4. Becsületkassza 

Lakossági ügyfeleink számára lehetőség van választani, hogy Lakossági bankszámlák díjairól és jutalékairól szóló kondíciós listában 

meghatározott számlák esetében, meghatározott összegsávban szabadon válasszanak havi számlavezetési díjat.  

A számlavezetési díj becsült önköltsége a honlapunkon (www.magnetbank.hu) érhető el. 

Maximálisan elérhető Közösségi Hatás: 20% 

10.5. Egyéni adományozás 

A banki támogatáson felül egyénileg is lehetőség van az Egyéni Adományozási Programban részt vevő civil szervezet támogatására. 

A NetBank felületen saját számláról indított eseti vagy akár rendszeres adomány beállítására van lehetőség. A Programról a 

honlapunkon (www.magnetbank.hu) található bővebb információ. 

Maximálisan elérhető Közösségi Hatás: 15% 

11. Bankváltás  

A MagNet Bank Zrt.-nél kezdeményezett, a bankszámla váltásáról szóló 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó 

bankszámla váltások feltételeit a Magánszemélyek részére a bankszámla váltásáról szóló Hirdetmény tartalmazza. 

http://www.magnetbank.hu/
http://www.magnetbank.hu/
http://www.magnetbank.hu/
https://www.euronet.hu/hu/kereses
https://www.magnetbank.hu/dokumentumok/hirdetmeny/lakoss/lakossagi-betetek-hirdetmenyei/hat
https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/becsuletkasszas-szamlavezetes
https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/egyeni-adomanyozasi-program
http://www.magnetbank.hu/
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12. Egyéb rendelkezések 

A Bank megszűntnek tekinti és a számlazárás napját követően előállított napi számlakivonat Számlatulajdonosnak történő megküldése 

mellett a kapcsolódó fizetési számlát lezárja az azt követő 6. hónap utolsó napján (jelen pontban: vizsgált nap), hogy azon a Bank által 

kezdeményezett tranzakción kívül egyéb pénzforgalom nem történt és annak egyenlege a vizsgált napon nem haladja meg a 0 értéket 

az adott fizetési számla devizanemében.  

Számlacsomag-váltás esetén az új számlavezetési kondíciók a számlacsomag váltást célzó adatlap a Bank aláírásával történő 

befogadásának dátumát követő hónap 1. napján hatályos Hirdetmény szerint kerülnek rögzítésre – függetlenül attól, hogy a bankszámla 

mikor került megnyitásra. Ha a Hirdetmény szerint adott számlakondíció a bankszámla megnyitásának dátumához viszonyítva kerül 

kikötésre, számlacsomag-váltás esetén az új kondíciók hatályba lépésének dátuma (a befogadás napját követőhónap 1. napja) az 

irányadó. Amennyiben a rögzített számlacsomagon belül a Számlatulajdonos kérésére kizárólag a számlavezetési díj összege módosul, 

az új számlavezetési díj a kérelem Bank által történő befogadásának napját követő hónap 2. banki munkanapján, a Számlatulajdonos 

rendelkezésének dátumát érintő hónap vonatkozásában kerül terhelésre. A rögzített számlacsomagon belül történő számlavezetési díj 

összegének módosítása nem minősül számlacsomag-váltásnak. 

 

 

MagNet Bank Zrt. 

 

 

Tájékoztatás 

 

A MagNet Bank ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy az Általános Hirdetményben az alábbi változások kerültek meghirdetésre 2022. 

június 1-i hatályba lépéssel:  

• Kispesti bankfiók címének módosítása 

• Általános Hirdetmény kiegészítése – az orosz és belarusz korlátozó intézkedésekről szóló - 3. sz. függelékkel.  

A változások dőlt betűvel kerültek kiemelésre. 

 

2022.05.31. 

MagNet Bank 

 


