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XC/2- KONDÍCIÓS LISTA 
 

MKB Praktika Fix Szolgáltatáscsomag kondíciói  

 

Érvényes: 2018. január 13.-tól 
 

Változás: Bankkártya tiltás díjának módosítása, valamint a nem teljesített, illetve hibásan teljesített megbízások 
díjtétele definíciójának pontosítása 
 

1. Az MKB Praktika Fix Szolgáltatáscsomag a következő kedvezményes szolgáltatásokat tartalmazza: 
 1 db bankszámla vezetése 0 Ft havi számlavezetési díjjal (választható devizanem,

1
 a bankszámlanyitás 

sorrendjében az elsőként megnyitott bankszámlára) 
 1 db MasterCard Standard PayPass forintalapú bankkártya vagy 1 db MasterCard Unembossed 

forintalapú bankkártya
2
 vagy 1 db MasterCard Unembossed PayPass forintalapú bankkártya melynek 

éves díja 0 Ft 
 NetBANKár szolgáltatás a bankszámla tulajdonosa számára 0 Ft havi díjért 
 MobilBANKár szolgáltatás a bankszámla tulajdonosa által elsőként megadott telefonszámra 0 Ft havi 

díjért 
 Kedvezményes forint átutalás: a havi darabszámban megadott kedvezmény a könyvelés dátuma szerinti 

első 2 db átutalásra vonatkozik, a forint bankszámláról indított alábbi tranzakciók figyelembevételével és 
kedvezményes árazásával: 
- Forint eseti átutalás bankon belül, elektronikusan: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 
- Forint eseti átutalás bankon kívül, elektronikusan: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 
- Forint állandó átutalás bankon belül: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 
- Forint állandó átutalás bankon kívül: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 
- Felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési megbízás: 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

 Kedvezményes készpénzfelvétel belföldi ATM-ből: 
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 a 
szolgáltatáscsomag keretében megnyitott és vezetett bankszámlára vonatkozóan is tehető nyilatkozat.  
A kondíciós listában feltüntetett díjakat/költségeket a Pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. 
tv., azaz a Pti. tv szerinti mindenkori tranzakciós illeték mértékének megfelelő összeg figyelembevételével 
határozza meg a Bank, amely jelenleg: 

a) a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 százaléka, de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer 
forint, 

b) a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,6 százaléka a fizetési számláról történő készpénzkifizetés, 
illetve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés esetén. 
 

2. Az MKB Praktika Fix Szolgáltatáscsomag igénybevételi feltételei: 
 

2.1. Valamely Magyarországon működő középiskola, főiskola vagy egyetem nappali tagozatos, 14. életévét 
betöltött és a 24. életévét még be nem töltött hallgatója veheti igénybe. 

Az MKB Praktika Fix szolgáltatáscsomagra a 24. életév betöltéséig jogosult, azután automatikusan 
megkapja az MKB Praktika Szolgáltatáscsomagot, melyről külön értesítést nem küld a Bank. 

A szolgáltatáscsomagot ügyfelünk nagykorúvá válásáig kizárólag a törvényes képviselője (szülő) 
hozzájárulásával és készfizető kezességvállalása mellett veheti igénybe. A törvényes képviselő a 
Szolgáltatáscsomag Igénylőlap aláírásával járul hozzá a csomag igénybevételéhez. A törvényes 
képviselőt az Ügyfél bankszámlái feletti meghatalmazottként be kell jelenteni a szolgáltatáscsomag 
igénybe vételével egyidejűleg. 

A szolgáltatáscsomag igénylésekor a személyazonosító igazolvány és érvényes diákigazolvány 
bemutatásával szükséges igazolni a csomagra való jogosultságot. 

 

2.2. Érvényes Nyugdíjas igazolvány bemutatása.  

 

                                                           
1
 Az MKB Bank az alábbi devizanemekben nyit és vezet bankszámlát (2015. március 4-ével a Bank a CHF bankszámla értékesítését 
felfüggeszti): HUF, AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HRK, JPY, NOK, PLN, RON, SEK, USD. 

2
 A MasterCard Unembossed HUF bankkártya 2016. január 1-jétől nem értékesített termék. 
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2.3. Az MKB Praktika Fix Szolgáltatáscsomagra való jogosultságot a Bank üzletpolitikai szempontokat 
mérlegelve (különösen: banki kapcsolat fennállásának időtartama, Banknál elhelyezett megtakarítások, 
felvett hitelek összege, igénybe vett szolgáltatások száma és rendszeressége, ügyfélkapcsolat minősége, 
fizetési kötelezettség késedelem nélküli teljesítése) egyedileg kiajánlotta. Egyedi kiajánlás esetében a 
szolgáltatáscsomagra 2 évig jogosult az ügyfél, azután automatikusan megkapja az MKB Praktika 
Szolgáltatáscsomagot, melyről külön értesítést nem küld a Bank. 
 

2.4.  2017. április 1-jéig igényelt szolgáltatáscsomag esetén: Az MKB Banknál lakossági ingatlanfedezetű 
hitelt, MKB Személyi kölcsönt, MKB Mosoly Személyi Kölcsönt, MKB Betétfedezetű hitelt, MKB Lombard 
hitelt, MKB Nyugdíjpénztári kölcsönt igénylő, vagy a felsorolt hiteltermékek valamelyikével rendelkező 
ügyfél jogosult jelen szolgáltatáscsomagra mindaddig, amíg bankszámláján tranzakciót nem 
kezdeményez. Az első ügyfél által kezdeményezett tranzakcióval a Bank jogosult a szolgáltatáscsomagot 
az MKB Praktika Szolgáltatáscsomagban foglalt árazás mellett nyújtani melyről külön értesítést nem küld. 
 

2.5. Az Audi Hungaria Motor Kft legalább havi nettó 150 000 Ft jóváírással rendelkező alkalmazottai. A 
jóváírások összegét a Bank havonta vizsgálja, tárgyhónapot megelőző hónap 20-ától tárgyhónap 19-éig 
terjedő időszakra vonatkozóan. Jóváírásnak az ügyfél Banknál vezetett bármely bankszámláján a 2 
legnagyobb összegű jóváírást tekinti a Bank. Nem kerül figyelembevételre a bankszámlán történő 
kamatjóváírás; az ügyfél Banknál vezetett bank-, betét-, vagy értékpapírszámláiról történő átvezetés. 
 

3. Az MKB Praktika Fix Szolgáltatáscsomag havi díja: 435 Ft 
 

4. További szolgáltatások kondíciói  
A fel nem sorolt banki szolgáltatások igénybe vételére a Bank standard lakossági feltételei, illetve kondíciói 
mellett nyílik lehetőség. A standard díjakat és jutalékokat a „Kondíciós lista magánszemélyek részére” 
következő fejezetei tartalmazzák: 
 II. Betéti termékek (L3), 
 III/1. Biztosíték nélküli hitelek (L4), 
 Általános és speciális rendelkezések (L8) 
 

4.1. Standard bankszámlavezetés és kapcsolódó szolgáltatások: 
 

I. Bankszámlavezetés  

1. Bankszámlanyitás ingyenes 

2. Havi bankszámlavezetési díj 345 Ft/bankszámla 

2.1. Zárolások nyilvántartására szolgáló bankszámla 
Devizanemenként egy bankszámla kerülhet megnyitásra. 

ingyenes 

2.2. MKB Keretnövelő Személyi Kölcsön nyilvántartására 
szolgáló bankszámla esetén a kölcsön futamideje alatt 

ingyenes 

2.3. MKB Kamatrögzítő Lakás- és Magánhitelhez kapcsolódó 
rendszeres megtakarítás nyilvántartására szolgáló Hitel 
Bónusz Megtakarítási Számla esetén addig, amíg az 
ügyfél nem kezdeményez a hitel elő- vagy végtörlesztésén 
kívül egyéb tranzakciót

3
 

ingyenes 

3. Bankszámlakivonat postázása 

Havonta egy alkalommal ingyenes 

Ezen felül: 

- elektronikusan ingyenes 

- postai úton 655 Ft/kivonat 

- soron kívüli kivonat díja 1 310 Ft/kivonat 
 

 

 

 

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) 

                                                           
3
 Egyéb tranzakció kezdeményezése esetén a havi bankszámlavezetési díj felszámításra kerül. 
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II. Fizetési forgalom  tételenként 

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. Deviza (eseti) átutalás 

Az MKB Banknál vezetett bankszámlára (a megbízót terhelő díj) 

- papíralapú megbízás esetén 920 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

- elektronikusan benyújtott megbízás esetén 510 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

Az MKB Banknál vezetett bankszámlára (a kedvezményezettet terhelő díj
4
) 

- papíralapú megbízás esetén 920 Ft 

- elektronikusan benyújtott megbízás esetén 510 Ft 

Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára (a megbízót terhelő díj) 

- az MKB Bank által jegyzett devizanemekben 

   - papíralapú megbízás esetén 
0,25%, min. 5 000 Ft, max. 88 000 Ft   
+ (0,3% max. 6 000 Ft) 

   - SEPA papíralapú megbízás esetén  0,16%, min. 3 300 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

   - elektronikusan benyújtott megbízás esetén 
0,12%, min. 2 300 Ft, max. 44 000 Ft  
+ (0,3% max. 6 000 Ft) 

   - elektronikusan benyújtott SEPA megbízás esetén 0,07%, min. 1 600 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

- az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében  nem 
szereplő devizanemekben 

0,29%, min. 9 600 Ft, max. 96 000 Ft  
+ (0,3% max. 6 000 Ft) 

4. VIBER átutalás, illetve forint (eseti) átutalás külföldre 
0,60%, min. 12 000 Ft, max. 120 000 Ft  
+ (0,3% max. 6 000 Ft) 

5. 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) 

6. Deviza és SEPA állandó átutalás 

Az MKB Banknál vezetett bankszámlára 
(a megbízót terhelő díj) 

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

Az MKB Banknál vezetett bankszámlára 
(a kedvezményezettet terhelő díj

5
) 

450 Ft 

Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára 
(a megbízót terhelő díj) 

0,22%, min. 1 600 Ft, max. 22 000 Ft  
+ (0,3% max. 6 000 Ft) 

7. Felhatalmazáson alapuló csoportos beszedési megbízás 60 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 

8. 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 

9. Hitel Bónusz Megtakarítási Számláról kezdeményezett tranzakciók 

 A kötelező megtakarítás és a megtakarítási bónusz jóváírt, mindenkor aktuális összegéig 

- a kapcsolódó hitel előtörlesztése vagy végtörlesztése 
céljából, évente 1 alkalommal 

ingyenes 

- a Hitel Bónusz Megtakarítási Számla megszűnésekor ingyenes 

Minden egyéb esetben 
Jelen kondíciós lista adott tranzakciótípusra 
vonatkozó sora szerint 

 

 

 

                                                           
4
A kedvezményezettet csak abban az esetben terheli az átutalás díja, ha annak megfizetését a megbízó az átutalási megbízás benyújtásakor 
nem vállalta. 

5
A kedvezményezettet csak abban az esetben terheli az átutalás díja, ha annak megfizetését a megbízó az átutalási megbízás benyújtásakor 

nem vállalta. 
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III. Pénz- és értéktári tranzakciók be-/kifizetésenként 

1. Pénztári befizetések 

0 – 9 999 999 Ft összegig ingyenes 

10 000 000 Ft-tól 0,10% 

2. 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%) 

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

0,19%, min. 5 450 Ft 

 

 

IV. Telefonos és elektronikus szolgáltatások  

1. TeleBANKár szolgáltatás 

Belépési díj ingyenes 

TeleBANKár szolgáltatás havi díja ingyenes 

2. NetBANKár szolgáltatás 

Belépési díj ingyenes 

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

- INFO csomag ingyenes 

- SMS AKTÍV csomag 195 Ft/felhasználó 

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

ingyenes 

SMS értesítés sikeres NetBANKár belépésről ingyenes 

3. MobilBANKár (üzenetküldő 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 

Mobilértesítés üzenet díja
6
 

A bankkártya műveletekhez, valamint a hiteltörlesztés 
esedékességéhez kapcsolódó üzenetek díjmentesek. 

10 Ft/üzenet 

Szolgáltatás igénybevételének felfüggesztése ingyenes 

Felfüggesztett szolgáltatás aktiválása 325 Ft 

4. MKB MobilBank (mobilalkalmazás) 

Szelfi alapú azonosítás 599 Ft / hónap
7
 

 

 

V. Bankkártya használat 

1. Bankkártya típusok 

- MasterCard Unembossed forint
8
 és euró alapú nemzetközi bankkártyák 

- MasterCard Unembossed PayPass forint alapú nemzetközi bankkártyák 

- VISA Internet forint alapú nemzetközi bankkártya 

- VISA Classic forint és dollár alapú nemzetközi bankkártyák 

- MasterCard Standard forint
8
, dollár és euró alapú nemzetközi bankkártyák 

- MasterCard Standard PayPass forint, alapú nemzetközi bankkártyák 

- VISA Gold forint és dollár alapú nemzetközi bankkártyák 

- MasterCard Gold forint, dollár és euró alapú nemzetközi bankkártyák
8
 

- MasterCard Gold PayPass forint, dollár és euró alapú nemzetközi bankkártyák 

                                                           
6
 A Bank a díjat határozatlan ideig nem számítja fel. 

7
 A Szelfi alapú azonosítás új szolgáltatásként  választható azonosítási forma, melynek segítségével arcfelismeréssel tud 
belépni az MKB MobilBank alkalmazásba. A Bank a szolgáltatás díját 2018. március 31-ig nem számítja fel. 

8
 2016. január 1-jétől nem értékesített termékek 
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 MC Unembossed
9
 MC Unembossed PayPass 

2. A fedezeti számlán elhelyezendő 
legkisebb összeg 

nincs 

3. Standard költési limitek 

Napi limit (HUF) száma összege száma összege 

- vásárlás 3 100 000 3 100 000 

- készpénzfelvétel 3 150 000 3 150 000 

4. Egyszeri és éves díjak 

Óvadék összege  egyedi elbírálás alapján 

Éves díj bankkártyánként 

- forint alapú bankszámlához kapcsolódó 3 500 Ft 3 550 Ft 

- deviza alapú bankszámlához kapcsolódó 15,6 EUR - 

5. Egyéb díjak 

Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja 8 150 Ft 

Bankkártya bankfiókban történő átvétele
10

 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 

6. Forgalmi jutalékok és költségek 

Készpénzfelvétel 

 - MKB Bank bankfiókban III.2. 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)* 

7. A kártya lejárati ideje 3 év 

8. 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 

9. MKB Pay Szolgáltatás  C. MKB Pay Szolgáltatás Kondíciós Lista szerint 

* A tranzakciós illeték jogszabályi változására tekintettel a Bank ezt a díjtételt - erre okot adó esetleges újabb 

jogszabályváltozásig - nem alkalmazza. 
 

                                                           
9
 A MasterCard Unembossed HUF bankkártya 2016. január 1-jétől nem értékesített termék. 2016. augusztus 1-jétől az ügyfelek számára kibocsátott, 

lejáró, továbbá a hibás, illetve bármely okból letiltott bankkártyák helyett a Bank a kártyatermék korszerű, innovatív, PayPass funkcióval 
kiegészített termékpárját bocsátja ki, amely bankkártyák az egyérintéssel történő fizetés lehetőségével a hagyományos bankkártyás fizetésnél 
egyszerűbb, kényelmesebb és gyorsabb fizetést tesznek lehetővé. A MasterCard Unembossed PayPass forint alapú nemzetközi betéti bankkártya 
kondíciós lista szerinti kártyadíja évente mindössze 50 Ft-tal magasabb, mint a már nem igényelhető, hagyományos MasterCard Unembossed forint 
alapú nemzetközi betéti bankkártya éves kártyadíja. Amennyiben az Ön által eddig használt, és a kivezetendő bankkártyák körébe tartozó 
bankkártya az Ön szolgáltatáscsomagjában éves kártyadíj felszámítása nélkül került kibocsátásra, akkor az éves kártyadíj változása nem 
érinti Önt, a PayPass funkcióval kiegészített bankkártyát is éves kártyadíj nélkül fogja tudni igénybe venni. 
10

 Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra. 
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 VISA Internet VISA Classic 

2. A fedezeti számlán elhelyezendő 
legkisebb összeg 

nincs 
100 000 HUF / 400 USD / 

400 EUR 

3. Standard költési limitek 

Napi limit (HUF) száma összege száma összege 

- vásárlás 3 50 000 5 200 000 

- készpénzfelvétel - 5 200 000 

4. Egyszeri és éves díjak 

Óvadék összege  nincs egyedi elbírálás alapján 

Éves díj bankkártyánként  

- forint alapú bankszámlához kapcsolódó 1 480 Ft 5 350 Ft 

- deviza alapú bankszámlához kapcsolódó - 6 250 Ft 

5. Egyéb díjak 

Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja 1 310 Ft 8 150 Ft 

Bankkártya bankfiókban történő átvétele
11

 1 090 Ft 1 090 Ft 

A bankkártya letiltásának díja 
1 090 Ft, 

2018. január 13-tól: 0 Ft 
10 900 Ft, 

2018. január 13-tól: 0 Ft 

Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja 

- mágnescsík/chip hibája esetén ingyenes ingyenes 

- kártyaletiltás esetén  ingyenes ingyenes 

- egyéb esetben 655 Ft 4 350 Ft 

- sürgősségi kártyapótlás külföldön - 245 EUR 

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 8 150 Ft 

6. Forgalmi jutalékok és költségek 

Készpénzfelvétel 

 - MKB Bank bankfiókban - III.2. 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)* 0 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft)* 

7. A kártya lejárati ideje 3 év 3 év 

8. 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 

* A tranzakciós illeték jogszabályi változására tekintettel a Bank ezt a díjtételt - erre okot adó esetleges újabb 

jogszabályváltozásig - nem alkalmazza. 
 

                                                           
11

 Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra. 
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 MasterCard Standard
12

  

2. A fedezeti számlán elhelyezendő 
legkisebb összeg 

100 000 HUF / 400 USD / 400 EUR 

3. Standard költési limitek 

Napi limit (HUF) száma összege 

- vásárlás 5 200 000 

- készpénzfelvétel 5 200 000 

4. Egyszeri és éves díjak 

Óvadék összege  egyedi elbírálás alapján 

Éves díj bankkártyánként 

- forint alapú bankszámlához kapcsolódó 5 350 Ft 

- deviza alapú bankszámlához kapcsolódó 6 250 Ft 

5. Egyéb díjak 

Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja 8 150 Ft 

Bankkártya bankfiókban történő átvétele
13

 1 090 Ft 

A bankkártya letiltásának díja 10 900 Ft, 2018. január 13-tól: 0 Ft 

Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja 

- mágnescsík/chip hibája esetén ingyenes 

- kártyaletiltás esetén  ingyenes 

- egyéb esetben 4 350 Ft 

- sürgősségi kártyapótlás külföldön 245 EUR 

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 

6. Forgalmi jutalékok és költségek 

Készpénzfelvétel 

 - MKB Bank bankfiókban III.2. 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)* 

7. A kártya lejárati ideje 3 év 

8. 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 

9. MKB Pay Szolgáltatás  C. MKB Pay Szolgáltatás Kondíciós Lista szerint 

* A tranzakciós illeték jogszabályi változására tekintettel a Bank ezt a díjtételt - erre okot adó esetleges újabb 

jogszabályváltozásig - nem alkalmazza. 

                                                           
12

 A MasterCard Standard HUF bankkártya 2016. január 1-jétől nem értékesített termék. 2016. augusztus 1-jétől az ügyfelek számára kibocsátott, 

lejáró, továbbá a hibás, illetve bármely okból letiltott bankkártyák helyett a Bank a kártyatermék korszerű, innovatív, PayPass funkcióval 
kiegészített termékpárját bocsátja ki, amely bankkártyák az egyérintéssel történő fizetés lehetőségével a hagyományos bankkártyás fizetésnél 
egyszerűbb, kényelmesebb és gyorsabb fizetést tesznek lehetővé. A MasterCard Standard PayPass forint alapú nemzetközi betéti bankkártya 
kondíciós lista szerinti kártyadíja évente mindössze 50 Ft-tal magasabb, mint a már nem igényelhető, hagyományos MasterCard Standard forint alapú 
nemzetközi betéti bankkártya éves kártyadíja. Amennyiben az Ön által eddig használt, és a kivezetendő bankkártyák körébe tartozó bankkártya 
az Ön szolgáltatáscsomagjában éves kártyadíj felszámítása nélkül került kibocsátásra, akkor az éves kártyadíj változása nem érinti Önt, a 
PayPass funkcióval kiegészített bankkártyát is éves kártyadíj nélkül fogja tudni igénybe venni. 
13

 Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra. 
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 VISA Gold  MasterCard Gold
14

 

2. A fedezeti számlán elhelyezendő 
legkisebb összeg 

100 000 HUF/400 USD/400 EUR 

3. Standard költési limitek 

Napi limit (HUF) száma összege száma összege 

- vásárlás 15 500 000 15 500 000 

- készpénzfelvétel 5 1 000 000 5 1 000 000 

4. Egyszeri és éves díjak 

Óvadék összege  egyedi elbírálás alapján egyedi elbírálás alapján 

Éves díj bankkártyánként 

- forint alapú bankszámlához kapcsolódó 21 300 Ft 21 300 Ft 

- deviza alapú bankszámlához kapcsolódó 21 300 Ft 21 300 Ft 

5. Egyéb díjak 

Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja ingyenes ingyenes 

Bankkártya bankfiókban történő átvétele
15

 1 090 Ft 1 090 Ft 

A bankkártya letiltásának díja 
10 900 Ft, 

2018. január 13-tól: 0 Ft 
10 900 Ft, 

2018. január 13-tól: 0 Ft 

Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja 

- mágnescsík/chip hibája esetén ingyenes ingyenes 

- kártyaletiltás esetén  ingyenes ingyenes 

- egyéb esetben ingyenes ingyenes 

- sürgősségi kártyapótlás külföldön ingyenes ingyenes 

Bankkártya designváltás díja - - 

Külföldön sürgősségi készpénzfelvét díja 0 Ft + (0,6%) 0 Ft + (0,6%) 

Sürgősségi szolgáltatás elutasítása, illetve 
visszavonása 

ingyenes ingyenes 

Bankkártya bizonylat beszerzésének díja 8 150 Ft 8 150 Ft 

6. Forgalmi jutalékok és költségek 

Készpénzfelvétel  

 - MKB Bank bankfiókban III.2. szerint III.2. szerint 

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

(0,6%) 
0,36% + 420 Ft, min. 840 Ft + 

(0,6%) 

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

 - MKB Bank ATM-ből 0 Ft + (0,6%) 0 Ft + (0,6%) 

 - idegen ATM-ből 425 Ft + (0,6%) 425 Ft + (0,6%) 

 - külföldi ATM-ből 8 EUR + (0,6%) 8 EUR + (0,6%) 

Postán végzett kártyás tranzakciók 
0,36% + 420 Ft,  

min. 840 Ft + (0,6%) 
0,36% + 420 Ft,  

min. 840 Ft + (0,6%) 

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

7. A kártya lejárati ideje 3 év 3 év 

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

Világ csomag beépített
16

, ingyenes beépített
16

, ingyenes 

Prémium csomag 
(Világ csomag kiegészítése)  

opcionális, éves díja 3 600 Ft opcionális, éves díja 3 600 Ft 

Autós csomag 
(Világ csomag kiegészítése) 

opcionális, éves díja 5 000 Ft opcionális, éves díja 5 000 Ft 

9. MKB Pay Szolgáltatás  - 
C. MKB Pay Szolgáltatás 

Kondíciós Lista szerint 

* A tranzakciós illeték jogszabályi változására tekintettel a Bank ezt a díjtételt - erre okot adó esetleges újabb 

jogszabályváltozásig - nem alkalmazza. 
 

 

                                                           
14

 A MasterCard Gold HUF/EUR/USD bankkártyák 2016. január 1-jétől nem értékesített termékek. 2016. augusztus 1-jétől az ügyfelek számára 
kibocsátott, lejáró, továbbá a hibás, illetve bármely okból letiltott bankkártyák helyett a Bank a kártyatermék korszerű, innovatív, PayPass 
funkcióval kiegészített termékpárját bocsátja ki, amely bankkártyák az egyérintéssel történő fizetés lehetőségével a hagyományos bankkártyás 
fizetésnél egyszerűbb, kényelmesebb és gyorsabb fizetést tesznek lehetővé. A MasterCard Gold PayPass forint, dollár és euró alapú nemzetközi betéti 
bankkártya kondíciós lista szerinti kártyadíja évente 300 Ft-tal alacsonyabb, mint a már nem igényelhető, hagyományos MasterCard Gold forint, dollár 
és euró alapú nemzetközi betéti bankkártya éves kártyadíja. Amennyiben az Ön által eddig használt, és a kivezetendő bankkártyák körébe tartozó 
bankkártya az Ön szolgáltatáscsomagjában éves kártyadíj felszámítása nélkül került kibocsátásra, akkor az éves kártyadíj változása nem 
érinti Önt, a PayPass funkcióval kiegészített bankkártyát is éves kártyadíj nélkül fogja tudni igénybe venni. 

15
 Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra. 

16
 Beépített biztosítás:A bankkártya kibocsátásával a Biztosítottat megilleti a külföldi utazási biztosítás, a Bankkal kötött szerződésben meghatározott 
módon és feltételekkel. 
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MasterCard Standard 

PayPass 
MasterCard Gold 

 PayPass 

2. A fedezeti számlán elhelyezendő 
legkisebb összeg 

100 000 HUF 
100 000 HUF / 400 USD / 

400 EUR 

3. Standard költési limitek 

Napi limit (HUF) száma összege száma összege 

- vásárlás 5 200 000 15 500 000 

- készpénzfelvétel 5 200 000 5 1 000 000 

4. Egyszeri és éves díjak 

Óvadék összege  egyedi elbírálás alapján egyedi elbírálás alapján 

Éves díj bankkártyánként 

- forint alapú bankszámlához kapcsolódó 5 400 Ft 21 000 Ft 

- deviza alapú bankszámlához kapcsolódó - 21 000 Ft 

5. Egyéb díjak 

Bankkártya soron kívüli elkészítésének díja 8 150 Ft ingyenes 

Bankkártya bankfiókban történő átvétele
17

 1 090 Ft 1 090 Ft 

A bankkártya letiltásának díja 
10 900 Ft, 

2018. január 13-tól: 0 Ft 
10 900 Ft, 

2018. január 13-tól: 0 Ft 

Pótkártya, ideiglenes bankkártya díja 

- mágnescsík/chip hibája esetén ingyenes ingyenes 

- kártyaletiltás esetén  ingyenes ingyenes 

- egyéb esetben 4 350 Ft ingyenes 

- sürgősségi kártyapótlás külföldön 245 EUR ingyenes 

Bankkártya designváltás díja 1 090 Ft - 

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

Sürgősségi szolgáltatás elutasítása, illetve 
visszavonása 

54 EUR ingyenes 

Bankkártya bizonylat beszerzésének díja 8 150 Ft 8 150 Ft 

6. Forgalmi jutalékok és költségek 

Készpénzfelvétel 

 - MKB Bank bankfiókban III.2. szerint III.2. szerint 

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

+ (0,6%) 
0,36% + 420 Ft, min. 840 Ft  

+ (0,6%) 

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

 - MKB Bank ATM-ből 91 Ft + (0,6%) 0 Ft + (0,6%) 

 - idegen ATM-ből 425 Ft + (0,6%) 425 Ft + (0,6%) 

 - külföldi ATM-ből 8 EUR + (0,6%) 8 EUR + (0,6%) 

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

+ (0,6%) 
0,36% + 420 Ft, min. 840 Ft  

+ (0,6%) 

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

7. A kártya lejárati ideje 3 év 3 év 

8. 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 - 

Világ csomag - beépített
18

, ingyenes 

Prémium csomag 
(Világ csomag kiegészítése) 

- opcionális, éves díja 3 600 Ft 

Autós csomag 
(Világ csomag kiegészítése) 

- opcionális, éves díja 5 000 Ft 

9. MKB Pay Szolgáltatás 
C. MKB Pay Szolgáltatás 

Kondíciós Lista szerint 

C. MKB Pay Szolgáltatás 

Kondíciós Lista szerint 

* A tranzakciós illeték jogszabályi változására tekintettel a Bank ezt a díjtételt - erre okot adó esetleges újabb 

jogszabályváltozásig - nem alkalmazza. 

                                                           
17

 Bankkártya soron kívüli elkészítésénél nem kerül felszámításra. 
18

 Beépített biztosítás: A bankkártya kibocsátásával a Biztosítottat megilleti a külföldi utazási biztosítás, a Bankkal kötött szerződésben 

meghatározott módon és feltételekkel. 
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VI.  Bankszámlavezetéshez és fizetési forgalomhoz kapcsolódó egyéb díjak 

1. Nyilvántartásba vételi/módosítási/törlési díj  
(papír alapú deviza és SEPA állandó átutalás esetén) 

240 Ft / megbízás 

2. Értéknapos átutalási megbízások; fedezethiány miatt sorban kezelt 
megbízások törlése (Ügyfél általi kérés, illetve banki 
kezdeményezés alapján)

19
 

1 410 Ft / megbízás 

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

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

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

4. VIBER megbízások törlése 27 200 Ft/tétel 

5. Nemzetközi átutalási megbízások törlése (Ügyfél által, vagy banki kezdeményezés alapján) a 
teljesítésre irányuló munkafolyamat megkezdése után 

5.1. az MKB Banknál vezetett bankszámláról 5 450 Ft /átutalási megbízás 

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

6. Nem teljesített vagy hibásan teljesített nemzetközi átutalási 
megbízások összegének visszahívása, ha az átutalási megbízás 
hibás egyedi azonosítót tartalmaz 
2018. január 13.-tól: Nem teljesített vagy hibásan teljesített 
nemzetközi átutalási megbízások összegének visszaszerzése, nem 
a Bank hibája miatt, ha az átutalási megbízás hibás egyedi 
azonosítót tartalmaz 

5 450 Ft /átutalási megbízás 

7. Nemzetközi átutalás teljesítése körében az Ügyfél által megadott 
adat módosítása 

5 450 Ft /átutalási megbízás 

8. Nemzetközi átutalási megbízás teljesítésével kapcsolatos 
információ beszerzése 

5 450 Ft /információkérés 

9. Bankszámlaegyenleg rendszeres feltöltése 1 090 Ft /megbízás/hó 

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

240 Ft/megbízás 

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

270 Ft /hó/bankszámla + 
bankszámlavezetési díj 

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

13. Adóamnesztiával kapcsolatos eljárási díj 1,5%/adóalap 

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

 
Abban az esetben, ha az ügyfél felmondására tekintettel megszűnik bármely típusú olyan bankkártya 
használata, amelyhez díjkedvezmény illette meg az ügyfelet, e kedvezményt a Bank az ügyfél részére 
kibocsátott más bankkártyára számolja el, ha van olyan bankkártya, amely a Kondíciós Lista értelmében 
kedvezményes díjazású. 
 
Ha az ügyfél a bankkártya-szerződés módosításával, vagy bármely új szerződés kötésével igényli új 
bankkártya kibocsátását, akkor a korábban számára kibocsátott bármely bankkártyához biztosított 
kedvezmény nem módosul, és az ügyfél nem kérheti a kedvezmény módosítását úgy, hogy az az új 
bankkártyához kapcsolódjék. 
 
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. 

 

 

                                                           
19
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5. Díjfizetés 
 

A szolgáltatáscsomag igénylése vagy felmondása esetén a Bank zárlati elszámoláskor a választott új 
szolgáltatáscsomagra, vagy a lakossági bankszámlavezetésre érvényes bankszámlavezetési díjat  
(4.1. pont I.2.) számítja fel.  
 
A szolgáltatáscsomag igénylése vagy felmondása esetén a Bank a bankszámlakivonati díj- és minden havi 
díj felszámítását zárlati elszámoláskor végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a tranzakció 
végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel. A fizetési forgalommal kapcsolatos- és egyéb 
díjak minden esetben azonnal elszámolásra kerülnek. 
 
A szolgáltatáscsomag igénylésének hónapjában a kedvezményes forint átutalások (forint átutalási 
megbízások) darabszámába a szolgáltatáscsomag igénylést megelőzően a tárgyhóban teljesített forint 
átutalási megbízások is beleszámítanak. Ezen tranzakciók (forint átutalási megbízások) díjaként/költségeként 
a megbízás Bank általi átvételének időpontjában  ezen  tranzakcióra érvényes díjat számítja fel a Bank, 
függetlenül attól, hogy a megbízás teljesítésének időpontjában az ügyfél már igénybe veheti a 
szolgáltatáscsomagot  (új szolgáltatáscsomagot). 
 
Amennyiben az elszámolási periódus közben történik a szolgáltatáscsomag igénylése vagy lemondása, az 
addig gyűjtött látra szóló- és hitel kamatot az igénylés vagy lemondás időpontjában a Bank elszámolja. 
A Szolgáltatáscsomag igénylése/felmondása esetén a Bank a forint átutalási díj, a számlakivonati díj, 

továbbá a postafiók bérleti díj felszámítását zárlati elszámoláskor végzi. A Bank ezen tranzakciók esetében a 

tranzakció végrehajtásának napján érvényes kondíciókat számítja fel.  

Szolgáltatáscsomag igénylése/felmondása esetén, amennyiben az ügyfél megtartja a bankkártyáját, azt a 
Bank standard kondícióra állítja, és éves díját a bankkártya fordulónapján számítja fel az ügyfélnek.  
 

6. Egyéb rendelkezések 
 
Az Ügyfél egyidejűleg csak egy szolgáltatáscsomagot vehet igénybe. 
 
A szolgáltatáscsomag 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. 

 
Ha az Ügyfél szolgáltatáscsomagot, hitelt, vagy egyéb szolgáltatást vesz igénybe, a Bank az egyidejűleg 
igénybe vett további szolgáltatásokat az e nevesített szolgáltatás(ok)ra érvényes feltételekkel és díjak, 
költségek felszámításával nyújtja. Bármely szolgáltatáscsomag igénybevétele esetén a szolgáltatáscsomag 
keretében nyújtott különböző szolgáltatások (havi, éves, stb.) díját akkor kell megfizetni, amikor az a 
Kondíciós Lista értelmében esedékes az adott szolgáltatásra vonatkozóan. 
 
 
 
 
 
 

MKB Bank Zrt. 


