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LXXIII. MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számla 
 

Érvényes: 2013. augusztus 5-ét ıl 
  
 

Változások:   Az egészségügyi hozzájárulás (Eho) feltüntetése a 2 013. évi CXXIII. törvény 
vonatkozó rendelkezései alapján  

 

I. Igénybevételi feltétel 
 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA tv.) 67/B. §-a alapján „tartós 
befektetésbıl származó jövedelem” képzése és nyilvántartása céljából évente egy alkalommal az MKB 
Trezor Tartós Megtakarítási Számla megnyitásáról és vezetésérıl rendelkezı szerzıdést (továbbiakban: 
Szerzıdés) köthet és ezzel MKB Trezor Tartós Megtakarítási Számlát (továbbiakban: Számla) nyithat. 
2012. június 1-tıl, a 2012. január 1-t követıen megnyitott számlák esetében az adott évi Szerzıdés alapján 
megnyitott Számla/ Számlák mellett az adott évi Szerzıdés alapján a bank által megjelölt devizanemekben 
is nyílhatnak további számlák (a továbbiakban: egyenként számla, együttesen számlák), mely számlák 
összességükben felelnek meg a Szerzıdés szerinti Számla fogalmának, illetve egyenlegük együttes 
összege felel meg az SZJA tv. fenti rendelkezéseinek. Adott évi Szerzıdés alapján a Bank 
devizanemenként 1 db számlát nyit és vezet az ügyfél kérésének megfelelıen. Számlát minimum 25.000 
forint kezdıtıke befizetésével az a 14 év feletti magánszemély ügyfél nyithat, aki az igénylés pillanatában 
már rendelkezik Bankunknál legalább egy lakossági standard bankszámlával*, vagy az igénylés 
pillanatában megnyitja azt. 
 

A Szerzıdés megkötéséhez be kell nyújtani az adóazonosító jelet tartalmazó eredeti dokumentumot, mert 
adóazonosító jel hiányában a Számla megnyitását és vezetését nem vállalja a Bank. 
 

A kezdıtıke befizetését a Számlára történı készpénz befizetésével, vagy a standard lakossági 
bankszámláról történı azonnali átvezetéssel, illetve a Nyugdíj-elıtakarékossági számlájáról (NYESZ-R 
ügyfélszámla) történı átvezetéssel is teljesítheti az ügyfél. 
A megtakarítást az ügyfél a Számla nyitásának naptári évében (december 31-éig tart) korlátozások nélkül 
növelheti, a következı 5 (öt) naptári évben azonban további jóváírás már nem teljesíthetı, a számlanyitás 
naptári évének záróállománya csupán a hozamok jóváírásával növelhetı. 
Az ügyfél naptári évenként egymástól jogilag független, új Szerzıdéseket köthet a Bankkal. 
Az adott naptári év szerzıdése alapján megnyitott Számlák és a különbözı naptári évek szerzıdései 
alapján megnyitott Számlák között pénzmozgás, illetve konverzió az SZJA tv. értelmezése alapján nem 
lehetséges. 
 

II. A számlák devizaneme: 
 
A 2012. január 1-je elıtt megnyitott Számlák esetében a Bank kizárólag forint számla vezetését 
biztosítja. 
 
A 2012. január 1-jét követıen megnyitott számlák esetében az ügyfél az alábbi devizanemekben is 
nyithat 1 – 1 darab számlát: 

HUF, EUR, CHF, GBP, USD. 
A Bank a Szerzıdés alapján elsıként mindig HUF Számát nyit. Erre a számlára kerül befizetésre az I. 
pontban meghatározott minimum kezdıtıke. 
 
III. Éves kamat 
 

Látra szóló kamat:  
Forintban vezetett számla esetében éves kamatláb: 0,00% (EBKM: 0,00%) 
 
EUR, CHF, GBP, USD devizanemekben vezetett számla esetén: megegyezik az L3 Betéti termékek 
Kondíciós lista II. Deviza betétek pontjában szereplı kamatlábbal. 

                                                 
* Lakossági standard bankszámla: A magánszemély ügyfél részére nyitott bankszámla, a Megtakarítási Számla és az MKB 
Trezor Tartós Megtakarítási Számla és az MKB Gondoskodó Plusz Bankszámla kivételével.  
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Bankunk a látra szóló kamatból nem vonja le a kamatadó összegét. 
 
IV. Igénybe vehet ı szolgáltatások 
 

A Számla a számlanyitás naptári évében kizárólag jóváírásra érhetı el, terhelési tranzakciók ((állandó) 
átutalás, készpénzfelvétel, csoportos beszedés) nem végezhetık rajta. Csak banki díjak és jutalékok, 
kamatok, betétfeltörési jutalékok terhelése lehetséges a Számlán. Ezen díjak, jutalékok terhelésével a 
számla egyenlege negatív is lehet, ebben az esetben a számlán az Általános és Speciális rendelkezések 
Kondíciós listában meghatározott késedelmi kamat kerül felszámításra. A számlanyitás évét követı 
években jóváírási tranzakciók sem végezhetık (átutalás érkezése, készpénzbefizetés) a Számlán, csak a 
Számláról lekötött betétek tıkéje és kamatai érkezhetnek rá.  
A Számlán elhelyezett összeg bármely futamidejő és típusú – korlátlan számú – a számla devizanemében 
elérhetı betéti konstrukcióban elhelyezhetı a vonatkozó minimum összegek figyelembevételével. A lejáró 
tıke- és kamatrész újra befektethetı. Bankunk a betét kamatából nem vonja le a kamatadó összegét. 
 
2012. június 1-étıl a nem standard betétlekötések azonnali felmondása esetében a Bank nem fizet 
kamatot. 
Adott napon 12 óra után felmondott betét esetében a tıke és az elszámolt kamat a következı munkanapon 
kerül jóváírásra a Számlán. 
NetBANKár szolgáltatáson keresztül egyenleginformációra és betétlekötésre érhetı el a Számla. Kivétel a 
Számla nyitásának naptári éve, amikor jóváírás kezdeményezése is lehetséges a Számlára. A Számlára 
tévesen adott ügyfélmegbízás esetén a tévesen jóváírt tétel visszafizetése nem lehetséges, az ügyfél ezen 
tétel fölött kizárólag a Szerzıdés teljes vagy részleges megszüntetése után rendelkezhet. 
TeleBANKár szolgáltatáson keresztül a Számla a következı tranzakciókra érhetı el: egyenleginformáció, 
betétlekötés, betéti tıkeösszeg módosítása fordulónapra és betétfeltörés.  
 
V. Bankszámlavezetési díj 
 

A havi bankszámlavezetési díj: függetlenül az adott évben megnyitott számlák devizanemétıl 
/darabszámától, a Szerzıdés alapján egyetlen bankszámlavezetési díj kerül felszámításra. A 
bankszámlavezetési díj megegyezik  a „I. Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó 
szolgáltatások magánszemélyek részére” kondíciós lista I.2. pontjában szereplı díjjal. A 
bankszámlavezetési díj terhelése minden esetben a forint számlán történik. Az ügyfélnek a díjak 
megfizetésére a számlán fedezetet kell biztosítania.  
 
Amennyiben a Számla vezetéséhez kapcsolódó díjak, jutalékok, költségek terhelésével a Számlán 
negatív egyenleg képzıdik, ennek összege, illetve a felszámított késedelmi kamatok a Szerzıdés 
megszőnése esetén a Számla lejáratkori - az ügyfél standard lakossági bankszámlájára átvezetendı - 
összegét csökkentik.  
 

VI. A Számla jellemz ıi 
 

2012. január 1-jét megelızıen nyitott számlák esetében: A számlanyitás naptári évére vonatkozóan 
másik Szerzıdés nem köthetı, másik Számla nem nyitható, még akkor sem, ha az adott naptári 
évben korábban nyitott Számla a tárgyévben idıközben lezárásra került. 
2012. január 1-jét követıen megnyitott számlák esetében: A számlanyitás naptári évében egyéb 
számla kizárólag az eddig nem nyitott devizanemekben nyitható. Már korábban megnyitott 
devizanemben másik számla nem nyitható, még akkor sem, ha az adott naptári évben korábban 
nyitott számla a tárgyévben idıközben lezárásra került. 
A számlára történı befizetés a számlanyitás évében: 
- a számla devizanemében történı befizetés, vagy átutalás esetén konverzió nélkül; 
- a számla devizanemétıl eltérı devizanemben vezetett számláról történı átutalással, vagy eltérı 
devizanemben történı befizetés esetén: az L8 Kondíciós lista magánszemélyek részére Általános és 
speciális rendelkezések, 4. Konverziók pontjának megfelelıen történik. 
 
A Számla nyitásának naptári éve után a Számlára és a számlákra további befizetés már nem 
eszközölhetı, azonban a  betétek kamataival, hozamaival növelhetı a megtakarítás. 
Az adott évben megnyitott különbözı devizanemő számlák közötti átutalás illetve konverzió 
kezdeményezése nem lehetséges. 



 
Kondíciós lista magánszemélyek részére  

  
- 3 - 

A Tartós Megtakarítási Számlaszerzıdés(ek) vonatkozásában nincsen lehetıség arra, hogy az(oka)t 
az MKB Bank Zrt-nél megszüntetve más pénzintézetnél ugyanezen összegekre változatlanul 
érvényes és hatályos legyen a Szerzıdés kezdı idıpontja.  
A Szerzıdés megkötésekor nincsen arra lehetıség, hogy az ügyfél hatályos betéti szerzıdéseit 
módosítva jöjjön létre a Szerzıdés. A betéti szerzıdésekkel érintett összegek csak e szerzıdések 
megszőnését vagy megszüntetését követıen köthetıek le a Szerzıdés keretében.  
 

VII. Adóigazolás kiállítása 
 

Tartós megtakarításból származó hozam: az ügyfelet a Szerzıdés megszőnésekor vagy a Számlán 
elhelyezett összeg egy részének felvételekor (számlanyitás naptári évét követı 3. (harmadik) év 
december 31.) megilletı pénzösszegnek, mint bevételnek - ide értve a Számla látra szóló kamatát és 
a Tartós betétlekötés(ek) kamatait - a befizetéseket meghaladó része.  
A Számla összesített egyenlegérıl szóló igazolást a Bank minden esetben - valós konverzió 
végrehajtása nélkül, forintra átszámítva, az igazoláson a megtakarítás devizanemét és a konverziós 
árfolyamot is feltüntetve állítja ki.  
A jövedelem számítás során alkalmazott árfolyamok: a deviza számlára beérkezı befizetések/ 
átutalások valamint az arról indított átutalás esetén a Bank a tranzakció napján érvényes MNB közép 
árfolyamával számítja HUF-ra a megtakarítás összegét. 
 
Hozam megállapításra a számlanyitás naptári évét követı 5. (ötödik) év december 31-én, illetve az 
ügyfél nyilatkozata alapján a Számlán elhelyezett összeg egy részének felvételekor (számlanyitás 
naptári évét követı 3. (harmadik) év december 31-én) vagy a Szerzıdés egészben történı 
felmondásakor kerül sor.  
A Szerzıdés keretében megállapított hozam adója a megtakarítási idıtartam függvényében  
2013. augusztus 1. elıtt nyitott számlák esetében: 

� a számlanyitás naptári évében és az azt követı 3 (három) éves idıszak alatti Szerzıdés 
megszüntetés esetén: 16%, 

� a számlanyitás naptári évét követı 3. (harmadik) év december 31-én történı Szerzıdés 
megszőnés vagy a Számláról történı részkivétel esetén, valamint 4. és 5. naptári évben 
megvalósult Szerzıdés megszüntetés esetén: 10%, 

� a számlanyitás naptári évét követı 5. (ötödik) év december 31-én: 0% 
a jövedelem után. 
 
A Szerzıdés keretében megállapított hozam adója a megtakarítási idıtartam függvényében 2013. 
július 31 után nyitott számlák esetében: 

� a számlanyitás naptári évében és az azt követı 3 (három) éves idıszak alatti Szerzıdés 
megszüntetés esetén: 16% (személyi jövedelemadó) + 6% egészségügyi hozzájárulás, 

� a számlanyitás naptári évét követı 3. (harmadik) év december 31-én történı Szerzıdés 
megszőnés vagy a Számláról történı részkivétel esetén, valamint 4. és 5. naptári évben 
megvalósult Szerzıdés megszüntetés esetén: 10%, 

� a számlanyitás naptári évét követı 5. (ötödik) év december 31-én: 0% 
a jövedelem után. 
 
A Bank a Számlán elért jövedelemrıl, a Szerzıdéskötés napjáról, valamint a Szerzıdés teljes vagy 
részleges megszüntetésének napjáról a jövedelem keletkezésének adóévét követı év február 15-ig 
adóigazolást ad az ügyfél részére és adatot szolgáltat az APEH felé, mely alapján az ügyfél köteles az 
adóbevallásában kimutatni a keletkezett jövedelmet, annak adóját, és a keletkezett adófizetési 
kötelezettségnek a megadott határidıig eleget tenni. Bankunk nem terheli meg a személyi 
jövedelemadó összegével a Számlát.  
 

VIII. A Szerzıdés megsz őnése 
 
 

A Szerzıdés vonatkozásában részleges megszüntetés (pénzelvonás) nem értelmezhetı. Az egyedüli 
kivétel a számlanyitás naptári évét követı 3. (harmadik) év december 31., mely esetben az ügyfél a 
Számlán jóváírt megtakarításához részben hozzáférhet, a Számlán maradt összeg (minimum 25.000 
forint) vonatkozásában továbbra is a Szerzıdés feltételei hatályosak. A pénzelvonási szándékáról az 
ügyfélnek külön, írásban kell nyilatkoznia a számlanyitás naptári évét követı 3. évben november 30-
ig. Nyilatkozat hiányában a Szerzıdés változatlanul hatályos a teljes egyenleg vonatkozásában. 
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A Szerzıdés alapján megnyitott számla megszüntetése esetén az adott évben minden devizanemben 
megnyitott számla és a Szerzıdés is megszüntetésre kerül. A Számláról/ számlákról készpénzfelvétel 
nem lehetséges, a Bank a Számlán lévı egyenleg összegét a felmondást követı elsı banki 
munkanapon az ügyfél rendelkezésének megfelelıen átvezeti az Ügyfél által meghatározott MKB 
Banknál vezetett lakossági standard bankszámlájára. Amennyiben a Szerzıdés felmondásakor az 
ügyfél a Számláról lekötött betéttel is rendelkezik, abban az esetben a Bank a betétet felbontja, és a 
felmondást követı harmadik banki munkanapon átvezeti a Számlán lévı - betétfelbontással növelt - 
egyenleg összegét az ügyfél jelen bekezdésben hivatkozott lakossági standard bankszámlájára. A 
Szerzıdés hatályban léte alatt az ügyfél csak olyan módon szüntethet meg a Banknál vezetett, a 
tulajdonát képezı bankszámlát, hogy az ne akadályozza a Banknak a Szerzıdésben meghatározott 
átvezetési kötelezettségét, azaz az Ügyfél tulajdonát képezze legalább egy lakossági standard 
bankszámla∗ a Banknál. 
 
Ha az Ügyfél MKB szolgáltatáscsomagot, MKB Kivételes Folyószámla szolgáltatást, hitelt, vagy egyéb 
szolgáltatást vesz igénybe, akkor az e nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes kondíciós listá(k)ban 
meghatározott feltételekkel és az ott meghatározott díjak, költségek felszámításával nyújtja a Bank az 
egyidejőleg igénybe vett bankszámlavezetési szolgáltatást, betétgyőjtési szolgáltatást, bankkártya-
szolgáltatásokat, telefonos szolgáltatásokat vagy elektronikus szolgáltatásokat. Ha e kondíciós listák 
bármelyike valamely szolgáltatás esetében a Bank standard lakossági feltételeire, kondícióira 
hivatkozást tartalmaz, akkor az adott szolgáltatásra vonatkozó kondíciós listában meghatározott 
feltételeket, díjakat, költségeket érvényesíti a Bank. 
 
 

MKB Bank Zrt.  
 

                                                 
* Lakossági standard bankszámla: A magánszemély ügyfél részére nyitott bankszámla, a Megtakarítási Számla és az MKB 
Trezor Tartós Megtakarítási Számla és az MKB Gondoskodó Plusz Bankszámla kivételével.  
 
 


