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NONPROFIT SZERVEZETEK FORINT SZÁMLAVEZETÉSI 
HIRDEMÉNYE 

 
Hatályos: 2018. január 16-tól 

 
 

TÁRSASHÁZAK, LAKÁSSZÖVETKEZETEK  
SZÁMLAVEZETÉSE 

  
 

A pénzforgalmi-, elkülönített-, illetve fedezeti számlák vezetéséért, a 
pénzforgalom lebonyolításáért a tartozik forgalom után felszámítandó 
forgalmi jutalék mértéke a Bankból kimenő utalások esetén 

199 Ft/tétel  
+(0,3% max. 6.000 Ft) 

A pénzforgalmi számla -, elkülönített - és fedezeti számlája közötti 
átvezetésért és visszavezetésért a tartozik forgalom után felszámítandó 
forgalmi jutalék mértéke: 

0,00 % 

A Bankon belül valamennyi eltérő számlatulajdonos pénzforgalmi számlája 
-, elkülönített - és fedezeti számlája közötti átvezetésért és 
visszavezetésért a tartozik forgalom után felszámítandó forgalmi jutalék 
mértéke: 

0,30% max. 6.000,-Ft 

Készpénz felvét díja 250 Ft/tétel 
+(0,6% max. 600.000 Ft) * 

Bankszámlakivonat költsége 0,- Ft/db 
Zárlati díj 250,- Ft/napi zárlat** 
* MC Electronic Business kártya igényelhető társasházként, lakásszövetkezetként, melynek első éves díját 

elengedjük. 
** A zárlati díj felszámítása abban az esetben történik, ha az adott napon a fizetési számlán forgalom 
bonyolódik. A díj felszámítására nem kerül sor, ha az ügyfél Internetbank szolgáltatás szerződéssel 
rendelkezik, és  annak mellékletét képező Megállapodást aláírta. 
 

 

 
 

ALAPÍTVÁNYOK, TÁRSADALMI SZERVEZETEK 
SZÁMLAVEZETÉSE 

                                                               
  
 

A pénzforgalmi-, elkülönített-, illetve fedezeti számlák vezetéséért, a 
pénzforgalom lebonyolításáért a tartozik forgalom után felszámítandó 
forgalmi jutalék mértéke a Bankból kimenő utalások esetén 

0,30% max. 6.000,-Ft 

A pénzforgalmi számla -, elkülönített - és fedezeti számlája közötti 
átvezetésért és visszavezetésért a tartozik forgalom után felszámítandó 

0,00 % 

NETB@NK (INTERNETBANK) SZOLGÁLTATÁSOK 
regisztrációs díj díjmentes 
havi díj díjmentes 
szolgáltatás felhasználónak küldött kedvezményes sms díj díjmentes 
szolgáltatás felhasználó letiltás feloldás díja díjmentes 
SMS szolgáltatás havi díja 320 Ft / hó 
Felhasználónak küldött sms díj 28 Ft / sms 
Felhasználónak küldött digitális azonosítás sms díja 0 Ft / sms 
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forgalmi jutalék mértéke: 
A Bankon belül valamennyi eltérő számlatulajdonos pénzforgalmi számlája -
, elkülönített - és fedezeti számlája közötti átvezetésért és visszavezetésért 
a tartozik forgalom után felszámítandó forgalmi jutalék mértéke: 

0,30% max. 6.000,-Ft 

Készpénz felvét díja pénztárban 0,6% max. 600.000,-Ft 
Bankszámlakivonat költsége 0,- Ft/db 
Zárlati díj 250,- Ft/napi zárlat** 

** A zárlati díj felszámítása abban az esetben történik, ha az adott napon a fizetési számlán forgalom bonyolódik. A díj felszámítására 
nem kerül sor, ha az ügyfél Internetbank szolgáltatás szerződéssel rendelkezik, és  annak mellékletét képező Megállapodást aláírta. 
 

 
 

SZÉF SZÖLGÁLTATÁS 
 
Duna Takarék Bank Zrt. széf bérleti szolgáltatást nyújtó fiókjai:  
 

 fiók cím széf fajta széf elérhetősége 

1 
Mosonmagyaróvári 
Fiók 

9200 
Mosonmagyaróvár, 
Magyar utca 17-21. 

manuális széf  
 

A-B-C-D méret 

fióki nyitva tartási idő 
alatt 

     

2 Halászi Fiók 
9228 Halászi, 
Kossuth út 98. 

manuális széf  
 

A-B-C-D méret 

fióki nyitva tartási idő 
alatt 

     

3 
Győr Belvárosi 
Fiók 

9021 Győr, Aradi 
Vértanuk 15. 

manuális széf  
 

A-B-C-D méret 

fióki nyitva tartási idő 
alatt 

     

4 
Győr Üzleti 
Központ 

9022 Győr, Árpád út 
93. 

automata széf 
 

standard box 1. 
standard box 2. 

0-24 óráig 

     

5 Mosoni Fiók 
9200 
Mosonmagyaróvár, 
Szent I. kir. u. 121. 

automata széf 
 

standard box 1. 
standard box 2. 
standard boksz 3. 

0-24 óráig 

 

Széf mérettáblázat:  
 

 széf típus méret (szélesség x hosszúság x magasság) 

1 manuális széf „A” 300 mm x 340 mm x 50 mm 

2 manuális széf „B” 300 mm x 340 mm x 70 mm 

3 manuális széf „C” 300 mm x 340 mm x 100 mm 

NETB@NK (INTERNETBANK) SZOLGÁLTATÁSOK 
regisztrációs díj díjmentes 
havi díj díjmentes 
szolgáltatás felhasználónak küldött kedvezményes sms díj díjmentes 
szolgáltatás felhasználó letiltás feloldás díja díjmentes 
SMS szolgáltatás havi díja 350 Ft / hó 
Felhasználónak küldött sms díj 28 Ft / sms 
Felhasználónak küldött digitális azonosítás sms díja 0 Ft / sms 
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4 manuális széf „D” 300 mm x 340 mm x 200 mm 

5 automata széf, standard box 1. 300 mm x 400 mm x 34 mm 

6 automata széf, standard box 2. 300 mm x 400 mm x 79 mm 

7 automata széf, standard box 3.  300 mm x 400 mm x 125 mm 

 
Széfbérleti díjak:  
 
A széfbérleti díjak előre fizetendőek, számlázásuk naptári negyedévente történik.  
 

Mosonmagyaróvári Fiók, Halászi Fiók, Győr Belvárosi Fiók / manuális széfek 

Széf A-B méret 2 000 Ft + Áfa / hó 

Széf C-D méret 4 500 Ft + Áfa / hó  

 

Győr Üzleti Központ / automata széf 

automata széf, standard box 1. 5 000 Ft + Áfa / hó 

automata széf, standard box 2. 6 500 Ft + Áfa / hó 

 

Mosoni Fiók / automata széf 

automata széf, standard box 1. 5 000 Ft + Áfa / hó 

automata széf, standard box 2. 6 500 Ft + Áfa / hó 

automata széf, standard box 3. 7 000 Ft + Áfa / hó 

 
Akció / Mosoni Fiók automata széf: 
 
A 2017.10.01 - 2018.06.30. között megkötött, új széf szolgáltatási szerződések esetében érvényes akciók:  
 
Teljes bérleti díj elengedése:  
A 2017.10.01 - 2018.06.30. között megkötött, új széf szolgáltatási szerződések esetében, a szerződéskötés 
hónapjában és az azt követő 2 hónapban, a havi széfbérleti díjat nem számoljuk fel. 
 
Bérleti díj 50%-ának elengedése:  
A 2017.10.01 - 2018.06.30. között megkötött új széf szolgáltatási szerződések esetében, a 3 hónapos 
díjmentes időszakot követően, a havi bérleti díj 50%-a elengedésre kerül, legalább 2018.06.30-ig, de 
legkésőbb az akció visszavonásáig.  
 
Az akciós időszakot követően a mindenkori Hirdetmény szerinti, aktuális széfbérleti díjak kerülnek 
kiszámlázásra.  
Az akció kizárólag a Mosonmagyaróvár, Szent István kir. u. 121. szám alatt található fiókunkban működő 
automata széfszolgáltatásra érvényes. 

 
Kulcsóvadék díja:  
 

Minden széfre vonatkozóan:  8 000 Ft, egyszeri díj 
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Széfrekesz rendkívüli felnyitása: 
 

Minden széfre vonatkozóan:  
8 000 Ft + Áfa / alkalom.  

Ezen felül a felnyitással kapcsolatosan felmerülő további 
költségek kiszámlázásra kerülnek.  

 
 
 

BANKI POSTAFIÓK SZOLGÁLTATÁS 

Szolgáltatás havi díja 600,- Ft+ ÁFA*** 
Banki postafiók szolgáltatásunkat a Győr-Belvárosi és Mosonmagyaróvár, Magyar utcai fiókunk nyújtja 
kizárólag. 
Érvényes: 2016. május 13-tól 

*** Visszavonásig nem kerülnek felszámításra 

 
HOMEBANK (Electra)  SZOLGÁLTATÁSOK 

HomeBank átutalási megbízás saját számlák között díjmentes 
HomeBank telepítés díja 17.000 Ft +ÁFA 
HomeBank havi díj 2.500 Ft + ÁFA 

 
EGYÉB DÍJAK  

Számlakivonat másolat 500,- Ft/oldal 

Banki igazolás díja 2.000,- Ft 

Bankinformáció 7.500,- Ft 

Felhatalmazó levél befogadása 2.000,- Ft 

Pénzforg. szla felszólító és felmondó levél díja 2.000,- Ft 

Késedelmi kamat mértéke Jegybanki alapkamat x2 
 
 

 

Mentes a jutalékfizetési kötelezettség alól 
 

 A Bank hibájából eredő könyvelési helyesbítések (storno tételek). 
 Átvezetés pénzforgalmi számláról lekötött betétszámlára és visszafizetés lekötött 

betétszámláról pénzforgalmi számlára. 
 Folyószámla - és rulírozó hitellel kapcsolatos forgalom 

 
 

Egyéb információk 
 

1. A kamatelszámolás  és a jutalék elszámolás vállalkozások számláin havonta történik.  A fizetési 
számlához, illetve folyószámlákhoz  kapcsolódó elkülönített illetve fedezeti számlák  látra szóló kamata 
megegyezik a fizetési illetve folyószámlák látra szóló kamatával.  
 

2. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. hibájából eredő könyvelési helyesbítés jutalékmentes. 
 

 
3. EBKM mutató számítása a 82/2010 (III.25.) Kormányrendeletben foglaltak szerint. 

 
4. A számlán lekötött betét esetén, a futamidőn belüli felvételkor a kamat mértéke 0 %. 

 
5. A számlák havi zárása során felszámítandó költségek késedelmes megfizetése során felszámításra kerül 

késedelmi kamat mértéke mindenkori jegybanki alapkamat + 6 %. 
 



 

 DUNA TAKARÉK BANK Zrt. 
 KÖZPONT 
 9022 Győr, Árpád u. 93  
 Telefon: 96/514-414, 96/550-720; Fax: 96/514-405, 96/514-406; E-mail: kozpont@dunatakarek.hu  

6. 10 millió Ft értéket meghaladó betét esetén egyedi kamat adható. Egyedi betét esetében a 
kamatkorrekció - meghirdetett kamat mértéktől való eltérés - az elhelyezett betét összegének és az 
aktuális pénz- és tőkepiaci viszonyok függvényében lehet, egyedi elbírálás szerint, egyszeri (nem 
folyamatos) lekötés esetén. 
 

7. 500.000 Ft-ot meghaladó pénztári készpénz kifizetés esetén, az ügyfél a bankot a kifizetést megelőző egy 
banki nappal - banki munkanapon hétfőtől – csütörtökig  12 h-ig, pénteken 11:30 h-ig - köteles értesíteni. 

 
8. A számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és 

teljesítésének  rendjét „Tájékoztató  a  pénzforgalmi megbízások és betétlekötések benyújtási és 
teljesítési rendjéről” szóló Hirdetmény tartalmazza. 

 
9.  Mentes a jutalékfizetési kötelezettség alól: 

A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. hibájából eredő könyvelési helyesbítések (storno tételek). 
Átvezetés pénzforgalmi számláról lekötött betétszámlára és visszafizetés lekötött betétszámláról 
pénzforgalmi számlára. 
Folyószámla- és rulírozó hitellel kapcsolatos forgalom. 

10. Nyomtatvány költségek 

Átutalási megbízás 30,- Ft/ db 
Beszedési megbízás, hatósági átutalás 60,- Ft/ db 
Deviza átutalás 155,- Ft/ db 
UGIRO felhatalmazás nyomtatvány 60,- Ft/ db 
Készpénzfelvételi utalvány (csekkfüzet) 770,- Ft/ db 
Készpénz átutalási megbízás (postai sárga 
csekk) 

20,- Ft/ db 

 
A nyomtatvány költségek Áfa-val növelve értendők! 

1.  


