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XXXI. Diplomáciai testületek forint- és devizaszámla-vezetésének kondíciói 
 

 
 

Közzétéve: 2021. május 21.  
 

 Érvényes: 2021. június 7. 
 
 

Módosítás oka: 2019-2020. évi inflációs ráta miatti díj - és költségváltozások.  

A BANKSZÁM LÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 

Üzletszabályzat alapján a díjak és költségek 2021. június 7-től automatikusan módosulnak a KSH által 2019-2020. 

januárban közzétett, 2019. évre vonatkozó inflációs ráta 3,4%, i l letve 2020. évre vonatkozó inflációs ráta 3,3% 

mértékével. 

Diplomáciai testületek illetve Vállalati kondíciós díjtételek díjegyezőségének  érdekében az Értéknapos átutalási 
megbízások (eseti átutalás vagy kezdeményezés alapján csoportos átutalás); fedezethiány miatt sorban kezelt 

megbízások visszavonása, törlése (Ügyfél általi kérés, illetve banki kezdeményezés alapján) díjtétel módosításra 

került.  
 

I. Bankszámlavezetés 

1. Forint- és devizaszámla nyitása  díjmentes 

2. Számlavezetési díj díjmentes 

Inaktív bankszámlavezetési díj 1 196 Ft/negyedév 

3. Bankszámlakivonat 

- bankszámlakivonat (gyakoriságtól függetlenül) díjmentes 

- soron kívüli kivonat díja díjmentes 

II. Fizetési forgalom 

1. Jóváírások tételenként 

Pénztárban történő befizetés jóváírása1 
- forintban 0,0854%, min. 464 Ft 
- valutában 0,7690%, min. 641 Ft  
- érmében 3,7384% 

Számlára érkező átutalás jóváírása 
- a számlára érkező átutalás jóváírása konverzióval díjmentes 
- a számlára érkező átutalás jóváírása konverzió nélkül 0,0641%, min. 4,92 EUR, max. 126,27 EUR 
- a számlára érkező nem EGT tagországból érkező euró 

devizaösszegek jóváírása konverzió nélkül 
0,0641%, min. 4,92 EUR, max. 126,27 EUR 

- a számlára érkező SEPA átutalás jóváírása konverzió nélkül díjmentes  

- bankon belüli euró jóváírása díjmentes 

2. Terhelések  

2.1. Pénztár  

Pénztári kifizetések forintban és valutában 0,3311%, min. 750 Ft + (0,6%) 

i. Forint érmében történő kifizetése 0,6039 Ft/érme 
Előre bejelentett készpénzfelvételi igény meghiúsulásakor 
készpénzkezelési és rendelkezésre tartási díj 

0,1068%, min. 13 669 Ft 

2.2. Saját számlák közötti átvezetés normál2 teljesítéssel 
forint 

díjmentes 

2.3. Saját számlák közötti átvezetés normál2 teljesítéssel 
deviza 

díjmentes 

2.4. Saját számlák közötti átvezetés T napi teljesítéssel 
deviza 

0,1068%, min. 833 Ft 

                                              
1 A terhelendő vagy jóváírandó bankszámla devizaneme határozza meg a felszámítandó díj  összegét. Ha  forint vagy  valuta be, - i l letve 

kifizetés történik forint számlára, az forint tranzakciónak minősül. Ha, forint vagy valuta be - i l letve kifizetése történik  deviza számlára , az 
valuta tranzakciónak minősül, függetlenül attól, hogy forint bankjegy, i l letve érme vett részt a tranzakcióban vagy sem.  
2 Soron kívüli feldolgozást nem igénylő megbízás 
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Fizetési forgalom 

2.5. Forint (eseti) átutalás normál3 teljesítéssel 

MKB Banknál vezetett bankszámlára 
2.5.1.  - papíralapú eseti átutalással 0 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft) 

- elektronikus úton 0 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft) 

- MT101 SWIFT üzeneten keresztül 0,1068%, min. 207 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft) 
Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára 

  
 

- papíralapú eseti átutalással 0,2991%, max. 6 802 Ft  
+ (0,3% max. 6.000 Ft) 

- elektronikus úton 0,1816%, min. 55 Ft, max. 1 038 Ft  
+ (0,3% max. 6.000 Ft) 

- MT101 SWIFT üzeneten keresztül 0,1709%, min. 268 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft) 

- EFER átutalás 0,2243%, min. 763 Ft + (0,3% max. 6.000 Ft) 

2.6.  Forint (eseti) átutalás T napi teljesítéssel 
- papíralapú eseti átutalással 0,4059%, max. 7 636 Ft  

+ (0,3% max. 6.000 Ft) 

- elektronikus úton 0,2991%, min. 890 Ft, max. 1 871 Ft 
+ (0,3% max. 6.000 Ft) 

2.7. Deviza átutalása normál3 teljesítéssel 
MKB Banknál vezetett bankszámlára euróban  

- papíralapú megbízás esetén 0 Ft 

- elektronikusan és MT101 SWIFT üzeneten keresztül 
benyújtott megbízás esetén 

0 Ft 

MKB Banknál vezetett bankszámlára egyéb deviza 
1.1.1.  

- papíralapú megbízás esetén 480 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft) 

- elektronikusan és MT101 SWIFT üzeneten keresztül 
benyújtott megbízás esetén 

 

0,0854%, min. 3 183 Ft, max. 5 598 Ft  
+ (0,3% max. 6.000 Ft) 

Nem MKB Banknál vezetett bankszámlára  

- papíralapú megbízás esetén 
0,2777%, min. 5 489 Ft, max. 96 625 Ft  
+ (0,3% max. 6.000 Ft) 

- elektronikusan benyújtott megbízás esetén  
0,1282%, min. 2 524 Ft, max. 5 587 Ft  
+ (0,3% max. 6.000 Ft) 

- MT101 SWIFT üzeneten keresztül 
0,1816%, min. 5 489 Ft, max. 81 253 Ft  
+ (0,3% max. 6.000 Ft) 

- SEPA papíralapú megbízás esetén 
0,2991%, max. 6 802 Ft  
+ (0,3% max. 6.000 Ft)  

- SEPA elektronikusan benyújtott megbízás esetén 
0,1816%, min. 55 Ft, max. 1 038 Ft  
+ (0,3% max. 6.000 Ft) 

2.8. Deviza átutalása T napi teljesítéssel 

MKB Banknál vezetett bankszámlára euróban  

- papíralapú megbízás esetén 0 Ft 

- elektronikusan és MT101 SWIFT üzeneten keresztül 
benyújtott megbízás esetén 

0 Ft 

MKB Banknál vezetett bankszámlára egyéb deviza  

- papíralapú megbízás esetén 
0,3204%, min. 11 407 Ft, max. 15 252 Ft + 

(0,3% max. 6.000 Ft) 
- elektronikusan és MT101 SWIFT üzeneten keresztül 
benyújtott megbízás esetén 

0,3098%, min. 4 017 Ft, max. 6 433 Ft + 
(0,3% max. 6.000 Ft) 

 
 

                                              
3
 Soron kívüli feldolgozást nem igénylő megbízás 
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Fizetési forgalom 

Deviza átutalása T napi teljesítéssel 

Nem MKB Banknál vezetett bankszámlára  

- papíralapú megbízás esetén 
0,4913%, min. 6 324 Ft, max. 97 460 Ft  
+ (0,3% max. 6.000 Ft) 

- elektronikusan benyújtott megbízás eetén 
0,3525%, min. 3 358 Ft, max. 49 147 Ft 
+ (0,3% max. 6.000 Ft) 

- MT101 SWIFT üzeneten keresztül benyújtott megbízás 
esetén 

0,4059%, min. 6 324 Ft, max. 82 088 Ft  
+ (0,3% max. 6.000 Ft) 

- SEPA papíralapú eseti átutalással 
0,4059%, max. 7 636 Ft  
+ (0,3% max. 6.000 Ft)  

- SEPA elektronikusan benyújtott megbízás esetén 
0,2991%, min. 890 Ft, max. 1 871 Ft  
+ (0,3% max. 6.000 Ft)  

2.9. Deviza átutalása az MKB Bank hivatalos 
árfolyamjegyzékében nem szereplő devizanemekben 
normál4 teljesítéssel 

0,3418%, min. 11 967 Ft, max. 110 131 Ft  
+ (0,3% max. 6.000 Ft) 

2.10. VIBER átutalás, nem az MKB Banknál vezetett 
bankszámlára MT101 SWIFT üzeneten keresztül illetve forint 
(eseti) átutalás külföldre normál4 teljesítéssel 

0,6622%, min. 13 175 Ft, max. 131 763 Ft   
+ (0,3% max. 6.000 Ft) 

2.11. VIBER átutalás, illetve forint (eseti) átutalás T napi 
teljesítéssel 

0,7690%, min. 14 009 Ft, max. 132 596 Ft   
+ (0,3% max. 6.000 Ft) 

2.12. Forint állandó átutalás  

Az MKB Banknál vezetett bankszámlára (forintszámláról) 59 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft) 

Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára (forintszámláról) 
0,0534%, min. 55 Ft, max. 114 Ft + (0,3%, 
max. 6.000 Ft) 

2.13. Állandó deviza átutalás euro devizaösszeg esetén  

Az MKB Banknál vezetett bankszámlára 59 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft) 

Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára 
0,0534%, min. 55 Ft, max. 114 Ft + (0,3%, 
max. 6.000 Ft) 

2.14. Állandó deviza átutalás egyéb devizaösszeg esetén  

Az MKB Banknál vezetett bankszámlára 492 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft) 

Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára 
0,2457%, min. 1 755 Ft, max. 24 155 Ft + 
(0,3%, max. 6.000 Ft) 

3. Forint csoportos beszedés teljesítése   

MKB Bankból érkező csoportos beszedés (felhatalmazás 
alapján) teljesítése 

59 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft) 

Nem az MKB Bankból érkező csoportos beszedés 
(felhatalmazás alapján) teljesítése 

59 Ft + (0,3%, max. 6.000 Ft) 

 

III. Bankszámlavezetéshez és fizetési forgalomhoz kapcsolódó egyéb díjak 

1. Könyvelési díj 57 Ft /tétel 

2. Papíralapú tranzakció külön díja 
- Elektronikus  bankszámlavezetés esetén a papíralapon benyújtott megbízások esetében  

2.1. Forint (eseti) átutalás 

- az MKB Banknál vezetett bankszámlára, papíralapú 
megbízás esetén 

0,1709% 

- nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára, 
papíralapú megbízás esetén 

0,1709% 
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 Soron kívüli feldolgozást nem igénylő megbízás 
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2.2. Deviza (eseti) átutalás az MKB Bank hivatalos árfolyamjegyzékében szereplő devizanemekben 

- az MKB Banknál vezetett bankszámlára (a megbízót 
terhelő díj), papíralapú megbízás esetén 

0,1709% 

- nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára (a 
megbízót terhelő díj), papíralapú megbízás esetén 

0,1709% 

- Nem az MKB Banknál vezetett bankszámlára (a 
megbízót terhelő díj), SEPA papíralapú megbízás esetén 

0,1709% 

2.3. Deviza (eseti)  átutalás az MKB Bank hivatalos 
árfolyamjegyzékében nem szereplő devizanemekben, 
papíralapú megbízás esetén 

0,1709% 

2.4. VIBER átutalás, illetve forint (eseti)  átutalás külföldre, 
papíralapú megbízás esetén   

0,1709% 

3. Nyilvántartásba vételi / módosítási / törlési díj (papír 
alapú deviza állandó átutalás esetén) 

  245 Ft 

4. Értéknapos átutalási megbízások (eseti átutalás vagy 
csoportos átutalás); fedezethiány miatt sorban kezelt 
megbízások visszavonása, törlése (Ügyfél általi kérés, 
illetve banki kezdeményezés alapján)5 

2 491 Ft 

5. Belföldi forint megbízás visszahívása (eseti átutalás vagy állandó átutalási megbízás alapján történő 
terhelés/fizetés esetén, továbbá  csoportos átutalási megbízással benyújtott egy adott átutalási 
összegre vonatkozóan). A díjat a bank átutalási összegenként számítja fel. 
- az MKB Banknál vezetett bankszámláról 7 190 Ft /átutalási megbízás 

- nem az MKB Banknál vezetett bankszámláról 7 190 Ft /átutalási megbízás + a visszautalást 
indító bank által felszámított költség 

6. Nemzetközi átutalási megbízások visszahívása (Ügyfél által, vagy banki kezdeményezés alapján) a 
teljesítésre irányuló munkafolyamat megkezdése után 
- az MKB Banknál vezetett bankszámláról 7 190 Ft /átutalási megbízás 

- nem az MKB Banknál vezetett bankszámláról 7 190 Ft /átutalási megbízás + a visszautalást 
indító bank által felszámított költség 

7. Nem teljesített vagy hibásan teljesített nemzetközi 
átutalási megbízások összegének visszaszerzése , ha 
nem a bank hibájából az átutalási megbízás hibás egyedi 
azonosítót tartalmaz 

7 190 Ft /átutalási megbízás 

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

7 190 Ft /átutalási megbízás 

9. Nemzetközi átutalási megbízás teljesítésével 
kapcsolatos információ beszerzése  

7 190 Ft /információkérés 

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

3 512 Ft /hó/bankszámla + 
bankszámlavezetési díj/csomagdíj 

  

                                              
5
A Bank által nyilvántartott értéknapos belföldi forint átutalási megbízásra vonatkozó, elektronikus csatornán (NetBANKár, Net BANKár 

Business, PC BANKár) keresztül kezdeményezett törlési kérés végrehajtásakor a díj nem kerül felszámításra. 
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IV. Egyéb szolgáltatások 

1. Postafiók bérleti díja6 1 075 Ft 

2. Egyéb díjak, költségek    A Kondíciós lista jogi személyek, jogi 
személyiség nélküli szervezetek részére - I.1. 
Kisvállalati bankszámlavezetés, 
szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó 
szolgáltatások (V2/A) tartalmazza. A 
fentiekben fel nem sorolt banki szolgáltatások 
igénybevételére az MKB Bank standard 
lakossági számlavezetési szolgáltatás 
feltételei, illetve kondíciói mellett nyílik 
lehetőség. 

 
A kondíciós lista jelen fejezetéhez kapcsolódó, de itt nem részletezett feltételeket a " Kondíciós lista jogi 
személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére - Általános és speciális rendelkezések (V7)" 
fejezet tartalmazza! 
 

 
A Bank a jelen Kondíciós Listájában feltüntetett minden egyes díjat évente egy alkalommal, a publikált 
Központi Statisztikai Hivatal (KSH) éves fogyasztói árindex mértékével módosíthatja, mely módosítás 
mértékétől az ügyfél számára a Bank kedvezőbb irányba eltérhet. Az inflációs módosítás szempontjából 
az egyes díjtételek, a díjtételek %-os, minimum és maximum értékei külön tételnek minősülnek. Az egyes 
díjtételek inflációs módosítása során a Bank a módosuló díjakat a kerekítés általánosan elfogadott 
szabályai szerint, illetve %-os érték esetén 4 tizedes jegyig állapítja meg. A Bank az Üzletszabályzata 
alapján jogosult arra, hogy ha egy évben az automatikus díj- és költségváltozást nem érvényesíti az Ügyfél 
felé, akkor ezt a lehetőséget egy ezt követő évben (kumuláltan) alkalmazza a fennálló jogviszonyokban.  
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 2018.07.05. előtt kötött szerződések esetén díjmentes. 


