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XCVI - KONDÍCIÓS LISTA 
MKB Alapszámla kondíciói 

 

Érvényes: 2018. április 01-jétől 
 

Változás: A szelfi alapú azonosítás díjára vonatkozó akció meghosszabbítása. 
 

 

1. Igénybevételi feltételek: 
 az ügyfél EGT államban való tartózkodásra való jogosultsága; 
 az ügyfél Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál nem rendelkezik forintban vezetett fizetési 

számlával és nincs rendelkezési joga sem ilyen számla felett (kivétel: felmondás alatti fizetési 
számlaszerződés vagy megszüntetés alatti rendelkezési jog), melyről írásbeli nyilatkozatot tesz; 

 az ügyfél további, az MKB Alapszámla részét nem képző szolgáltatással (különös tekintettel a 
folyószámlahitelre) nem rendelkezik. 

 
2. Az MKB Alapszámla a következő szolgáltatásokat tartalmazza: 

 1 db forint alapú bankszámla nyitása és vezetése 0 Ft havi számlavezetési díjjal 
 1 db MasterCard Unembossed PayPass forintalapú bankkártya melynek éves díja 0 Ft 
 TeleBANKár szolgáltatás az Alapszámla tulajdonosa számára 0 Ft havi díjért 
 NetBANKár szolgáltatás az Alapszámla tulajdonosa számára 0 Ft havi díjért 
 Kedvezményes forint átutalás: a havi darabszámban megadott kedvezmény a könyvelés dátuma szerinti 

első 4 db eseti és nem korlátozott darabszámú állandó, mindösszesen 100 ezer forintot meg nem haladó, 
forintban teljesített átutalásra vonatkozik, az alábbi tranzakciók figyelembevételével és árazásával: 
- Forint eseti átutalás bankon belül, papír alapon: 0 Ft 
- Forint eseti átutalás bankon belül, elektronikusan: 0 Ft 
- Forint eseti átutalás bankon kívül, papír alapon: 0 Ft 
- Forint eseti átutalás bankon kívül, elektronikusan: 0 Ft 
- Forint állandó átutalás bankon belül: 0 Ft 
- Forint állandó átutalás bankon kívül: 0 Ft 

 Felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési megbízás: 0 Ft 
 Kedvezményes készpénzfelvétel: 

A pénzügyi rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény értelmében a fogyasztót megillető, az 
adott naptári hónapban első két alkalommal és összesen 150 ezer forintot meg nem haladó, forintban 
teljesített, ATM útján történő díjmentes készpénzfelvételi lehetőség igénybe vételére az Alapszámla 
keretében megnyitott és vezetett bankszámlára vonatkozóan is tehető nyilatkozat. 
 ha az Alapszámla keretében megnyitott és vezetett bankszámlára vonatkozóan kéri a törvény szerinti 

2 ingyenes készpénzfelvételi lehetőség biztosítását, akkor az adott naptári hónapban első két 
alkalommal és összesen 150 ezer forintot meg nem haladó, forintban teljesített, ATM útján történő 
készpénzfelvétel és az adott naptári hónapban első alkalommal 50 ezer forintot meg nem haladó, 
forintban teljesített, pénztári készpénzfelvétel díja 0 Ft. 

 ha nem kérte az Alapszámla keretében megnyitott és vezetett bankszámlára vonatkozóan a törvény 
szerinti 2 ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget, akkor az adott naptári hónapban első két 
alkalommal és összesen 150 ezer forintot meg nem haladó, forintban teljesített, ATM útján történő 
készpénzfelvétel vagy az adott naptári hónapban első alkalommal 50 ezer forintot meg nem haladó, 
forintban teljesített, pénztári készpénzfelvétel díja 0 Ft.  

 Pénztári befizetések díja: 0 Ft 
 

3. Az MKB Alapszámla havi díja: 1 575 Ft. 
 

4. Az MKB Alapszámla keretében igénybe vehető, a fentiekben fel nem sorolt szolgáltatások és azok díja: 
 

I. Bankszámlavezetés  

1. Bankszámlakivonat postázása 

Havonta egy alkalommal ingyenes 

Ezen felül: 

- elektronikusan ingyenes 

- postai úton 655 Ft/kivonat 

- soron kívüli kivonat díja 1 310 Ft/kivonat 
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II. Fizetési forgalom  tételenként 

1. A bankszámlára érkező átutalás jóváírása ingyenes 

2. Forint (eseti) átutalás 

Az MKB Banknál vezetett bankszámlára 

- papíralapú megbízás esetén 
0,37% + 250 Ft, min. 370 Ft, max. 6 300 Ft  
+ (0,3% max. 6 000 Ft) 

- elektronikusan benyújtott megbízás esetén 60 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

- TeleBANKár ügyintézőn keresztül 150 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára 

- papíralapú megbízás esetén 
0,43% + 246 Ft, min. 426 Ft, max. 7 496 Ft  
+ (0,3% max. 6 000 Ft) 

- elektronikusan benyújtott megbízás esetén 96 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

- TeleBANKár ügyintézőn keresztül 
0,14% + 106 Ft, min. 156 Ft, max.1 096 Ft  
+ (0,3% max. 6 000 Ft) 

- EFER átutalás 41 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

3. Forint állandó átutalás 

Az MKB Banknál vezetett bankszámlára 60 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára 96 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

4. Hatósági átutalás / Azonnali forint beszedés 

Az Ügyfél a fizetésre kötelezett 

- az MKB Banknál vezetett bankszámlára történő átutalás 655 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

- nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára történő átutalás 
0,1816%, min. 651 Ft, max. 5 446 Ft  
+ (0,3% max. 6 000 Ft) 

Az Ügyfél a beszedési megbízás benyújtója 

- az MKB Banknál vezetett forint alapú bankszámla ellen 655 Ft 

- nem az MKB Banknál vezetett forint alapú bankszámla ellen 0,21%, min. 655 Ft, max. 5 450 Ft 
 

II. Pénz- és értéktári tranzakciók be-/kifizetésenként 

1. Pénztári kifizetések 

Forintban 
0,43% + 250 Ft, min.630 Ft  
max. 12 000 Ft + (0,6%) 

- érme utáni felár az alapjutalékon felül 0,50 Ft / érme 

Valutában 0,43% + 360 Ft, min.630 Ft + (0,6%) 

2. Előre bejelentett készpénzfelvétel elmulasztása esetén 
készpénzkezelési és rendelkezésre tartási díj 

0,19%, min. 5 450 Ft 

 

III. Telefonos és elektronikus szolgáltatások 
1. TeleBANKár szolgáltatás 

Belépési díj ingyenes 

2. NetBANKár szolgáltatás 

Belépési díj ingyenes 

SMS aláírási jelszó díja 
Az SMS-ben kiküldött jelszó a kiküldéstől számítva 10 percig 
érvényes. 

ingyenes 

SMS értesítés sikeres NetBANKár belépésről ingyenes 

3. MobilBANKár (SMS szolgáltatás) 

Havi díj 
(A havi díj a szolgáltatás felfüggesztésének időtartama alatt is 
fizetendő.) 

250 Ft/telefonszám 

SMS-díj 
A hiteltörlesztés esedékességéhez kapcsolódó üzenetek 
díjmentesek. 

23 Ft/SMS 

Szolgáltatás igénybevételének felfüggesztése ingyenes 

Felfüggesztett szolgáltatás aktiválása 325 Ft 

4. MKB MobilBank (mobilalkalmazás) 

Szelfi alapú azonosítás 599 Ft / hónap
1
 

                                                           
1
 A Szelfi alapú azonosítás új szolgáltatásként választható azonosítási forma, melynek segítségével arcfelismeréssel tud 

belépni az MKB MobilBank alkalmazásba. A Bank a szolgáltatás díját 2019. március 31-ig nem számítja fel. 
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IV. Bankkártya használat 

1. A fedezeti számlán elhelyezendő legkisebb összeg nincs 

2. Standard költési limitek 

Napi limit (HUF) száma összege 

- vásárlás 3 100 000 Ft 

- készpénzfelvétel 3 150 000 Ft 

3. Egyéb díjak 

Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja 8 150 Ft 

Bankkártya bankfiókban történő átvétele
2
 1 090 Ft 

A bankkártya letiltásának díja 1 090 Ft, 2018. január 13-tól: 0 Ft 

Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja 

- mágnescsík/chip hibája esetén ingyenes 

- kártyaletiltás esetén  ingyenes 

- egyéb esetben 1 630 Ft 

- sürgősségi kártyapótlás külföldön - 

Bankkártya designváltás díja 1 090 Ft 

Külföldön sürgősségi készpénzfelvét díja 190 EUR + (0,6%) 

Sürgősségi szolgáltatás elutasítása, illetve visszavonása 54 EUR 

Bankkártya bizonylat beszerzésének díja 8 150 Ft 

4. Forgalmi jutalékok és költségek 

Készpénzfelvétel  

 - MKB Bank bankfiókban III.1. szerint 

 - egyéb belföldi bankfiókban  ill. postán 0,36% + 420 Ft, min. 840 Ft + (0,6%) 

 - külföldi bankfiókban 1,20% + 6,5 EUR + (0,6%) 

 - MKB Bank ATM-ből 91 Ft + (0,6%) 

 - idegen ATM-ből 425 Ft + (0,6%) 

 - külföldi ATM-ből 8 EUR + (0,6%) 

Postán végzett kártyás tranzakciók 0,36% + 420 Ft, min. 840 Ft + (0,6%) 

Vásárlás 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)
3
 

5. A kártya lejárati ideje 3 év 

6. Külföldi utazási (betegség,- baleset,- és poggyász) biztosítás 

Európa csomag opcionális, éves díja 3 000 Ft 

Prémium csomag (Európa csomag kiegészítése)  opcionális, éves díja 3 600 Ft 

Autós csomag (Európa csomag kiegészítése) opcionális, éves díja 5 000 Ft 

 

V.  Bankszámlavezetéshez és fizetési forgalomhoz kapcsolódó egyéb díjak 

1. Értéknapos átutalási megbízások; fedezethiány miatt 
sorban kezelt megbízások törlése (Ügyfél általi kérés, 
illetve banki kezdeményezés alapján)
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1 410 Ft / megbízás 

2. Belföldi forint megbízás visszahívása (eseti átutalás és állandó átutalás megbízás alapján történő 
terhelés/fizetés esetén) 

2.1. az MKB Banknál vezetett bankszámláról 5 450 Ft / megbízás 

2.2. nem az MKB Banknál vezetett bankszámláról 5 450 Ft / átutalási megbízás + a visszautalást 
indító bank által felszámított költség 

3. Fedezethiány miatt nem teljesített és sorba állított 
ügyfélmegbízás után felszámított díj 

240 Ft/megbízás 

4. A 2007. évi CXXXVI. törvény alapján adathiány miatt 
zárolt bankszámlák esetén fizetendő zárlati díj 

270 Ft /hó/bankszámla + bankszámlavezetési díj 

5. Sürgősségi jutalék 0,1%/naptári nap, min. 760 Ft 

6. Halál esetére szóló rendelkezés/módosítás 1 630 Ft/alkalom 

 
A Bank fenntartja magának a Kondíciós Lista változtatásának jogát, valamint azt a jogot, hogy a kondíciók, 
kamatlábak változásáról ügyfeleit az üzletszabályzatban meghatározott módon (az ügyfélforgalom számára 
nyitva álló helyiségeiben) értesítse. 

                                                           
2 Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra. 
3 A tranzakciós illeték jogszabályi változására tekintettel a Bank ezt a díjtételt - erre okot adó esetleges újabb jogszabályváltozásig - nem alkalmazza. 
4 A Bank által nyilvántartott értéknapos belföldi forint átutalási megbízásra vonatkozó NetBANKár rendszeren keresztül kezdeményezett törlési kérés 
végrehajtásakor a díj nem kerül felszámításra 
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5. Díjfizetés 
 

Az Alapszámla igénylése vagy felmondása esetén a Bank minden havi díj felszámítását zárlati elszámoláskor 
végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében  a tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat (azaz, 
Alapszámla igénylése esetén az Alapszámlára, Alapszámla bankkapcsolat fennmaradásával történő 
megszűnése esetén az új szolgáltatáscsomagra érvényes díjakat) számítja fel. A fizetési forgalommal 
kapcsolatos- és egyéb díjak legkorábban a megbízás befogadásakor, legkésőbb a zárlati elszámoláskor 
kerülnek elszámolásra. 
 
Amennyiben az elszámolási periódus közben történik az Alapszámla megszűnése, az addig gyűjtött látra 
szóló- és késedelmi kamatot a lemondás időpontjában a Bank elszámolja. 
 
Az Alapszámla bankkapcsolat fennmaradásával történő megszűnése esetén, amennyiben az ügyfél 
megtartja a bankkártyáját, azt a Bank az ügyfél által igénybe vett új szolgáltatáscsomagnak megfelelő 
kondícióval biztosítja, és éves díját a bankkártya fordulónapján számítja fel az ügyfélnek. 
 

6. Az Alapszámla felmondása 
 
A Bank az Alapszámlára vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben  
 az ügyfél azt szándékosan jogellenes célokra vagy nem szerződésszerűen használta fel, és/vagy 
 az ügyfél megtévesztő vagy valótlan adatot közölt a hitelintézettel az alapszámlára vonatkozó 

jogosultsága tekintetében. 
 
Ezen túlmenően, a Bank az Alapszámlára vonatkozó szerződést jogosult felmondani, amennyiben az ügyfél  
 nem teljesíti az igénybevételi feltételek bármelyikét, és/vagy 
 az Alapszámlán 24 egymást követő hónapban nem hajtott végre fizetési műveletet, és/vagy 
 legalább 3 hónapja a számla negatív egyenleget mutat, melyet a Bank felszólítására sem fizetett meg. 
 
Az Alapszámla felmondásával a Bank szolgáltatásait a Praktika szolgáltatáscsomagnak megfelelő 
kondíciókkal nyújtja. 
 

7.  Egyéb rendelkezések 
 
Az Ügyfél az Alapszámlával egyidejűleg szolgáltatáscsomaggal nem rendelkezhet. 
 
Az Alapszámlához nem kapcsolódhat hitelkeret. 
 
Az Alapszámla-szerződés megkötésének igénylésekor, valamint módosításának kezdeményezésekor az 
Ügyfél nem igényelhet olyan további szolgáltatást, amelyet a jelen Kondíciós Lista nem tartalmaz.  
 
Az Alapszámla igénylését megelőzően a Bankhoz benyújtott, határidővel ellátott eseti átutalási megbízás, 
állandó átutalási megbízás illetve csoportos beszedési megbízás teljesítése során azt a díjat/költséget 
számítja fel a Bank, amelyet a felsorolt megbízás benyújtásának időpontjában az ügyfél által igénybe vett 
szolgáltatáscsomag, ennek hiányában a lakossági bankszámlavezetésről szóló Kondíciós Lista tartalmaz.  
 
 

MKB Bank Zrt. 


