
10. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

A hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás és az ezen típusú EGT-fióktelepek által forgalmazott 
egyes termékekre vonatkozó felügyeleti jelentések 

I. 
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA 

Hitel- és pénzügyi lízingtermékek 

Jelentés-
kód Megnevezés Hitel-

intézet 
Hitelintézeti 

fióktelep 
Pénzügyi 

vállalkozás 
Beküldési 
határidő 

1 9HA 
Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Áruhitel 

V  V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

2 9HC 
Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Gépjárműlízing 

V  V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

3 9HG 
Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Gépjárműhitel 

V V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

4 9HH 
Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Hitelkártyák 

V V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

5 9HI 
Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Ingatlanlízing 

V  V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

6 9HJ 

Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Szabad felhasználású 
jelzáloghitel 

V V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

7 9HK 
Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Személyi kölcsön 

V V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

8 9HL 
Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Ingatlancélú hitel 

V  V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

9 9HM 

Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Megtakarítás fedezete mellett 
nyújtott hitel 

V  V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

10 9HS 
Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Számlahitel 

V  V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

11 25DA 

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 
– Termékismertető – Hitel- és
pénzügyi lízingtermékek –
Áruhitel

V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 



12 25DC 

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 
– Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Gépjárműlízing 

    V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

13 25DG 

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 
– Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Gépjárműhitel 

    V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

14 25DH 

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 
– Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Hitelkártya 

    V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

15 25DI 

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 
– Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Ingatlanlízing 

    V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

16 25DJ 

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 
– Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Szabad felhasználású 
jelzáloghitel 

    V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

17 25DK 

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 
– Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Személyi kölcsön 

    V 

az érvényesség 
kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

18 25DL 

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 
– Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Ingatlancélú hitel 

    V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

19 25DM 

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 
– Termékismertető – Hitel- és 
pénzügyi lízingtermékek – 
Megtakarítás fedezete mellett 
nyújtott hitel 

    V 
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

       

 Betéti- és megtakarítási termékek  
 

Jelentés-
kód Megnevezés Hitel-

intézet 
Hitelintézeti 

fióktelep 
Pénzügyi 

vállalkozás 
Beküldési 
határidő 

20 9BB 
Termékismertető – Betéti és 
megtakarítási termékek – 
Lekötött betét 

V V    
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

21 9BO 
Termékismertető – Betéti és 
megtakarítási termékek – 
Kombinált megtakarítási termék 

V  V   
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

22 9BT 
Termékismertető – Betéti és 
megtakarítási termékek – 
Tartós befektetési szerződés 

V V    
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 

23 9BZ 
Termékismertető – Betéti és 
megtakarítási termékek – 
Megtakarítási számla 

V V    
az érvényesség 

kezdőnapját 
megelőző 

munkanapig 
       



 
Számlatermékek  

 Jelentés-
kód Megnevezés Hitel-

intézet1 
Hitelintézeti 

fióktelep 
Pénzügyi 

vállalkozás 
Beküldési 
határidő 

24 9SED Termékismertető – Számla és 
betéti bankkártya V V  

a hirdetmény 
közzétételének 

napjáig 

25 - 
Általános intézményi adatok – 
A szolgáltatáscsomagot 
igénybe vevők száma 

H H  
a tárgyhónapot 

követő 5. 
munkanapig 

 

 Kód Rendszeresen küldendő 
jelentések 

 V Eseti jelentés  
(változás esetén) 

 H Havi 
 
 

II. 
A hitel- és pénzügyi lízingtermékek esetében szolgáltatandó adattartalom 

 
1. 9HA, 25DA Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Áruhitel 

a) Termékkód 
b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése 
c) Devizanem 
d) Futamidő (hónap) 

d1) Minimuma 
d2) Maximuma 

e) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) 
e1) Minimuma 
e2) Maximuma 

f) Min. önerő mértéke 
g) THM 

g1) A ker. kommunikációban szereplő THM (%) 
g2) A konstrukció THM minimuma (%) 
g3) A konstrukció THM maximuma (%) 
g4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések 

h) Kamat 
h1) Kamatváltozás gyakorisága 
h2) Kamat éves mértéke min. (%) 
h3) Kamat éves mértéke max. (%) 
h4) Kamatbázis 
h5) Kamat- és további (kockázati) felár (%) 
h6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések 
h7) Kamatváltoztatási mutató vagy kamatfelár-változtatási mutató MNB honlapján 
közzétett betűkódja (pl. H1K; D1K) 

i) Kezdeti költségek, díjak 
i1) Kezdeti költségek mértéke 

 
1 A hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozások nem kötelezettek a 
számlatermék adatszolgáltatásra. 



i2) Kezdeti díjak mértéke 
j) További költségek, díjak 

j1) További költségek mértéke 
j2) További díjak mértéke  

k) THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak 
l) Folyósítás és törlesztés jellemzői 
m) Szerződésmódosítási díj 

m1) Teljes előtörlesztés díja 
m2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja 
m3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja 

n) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek 
n1) Késedelmi kamat mértéke 
n2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak 

o) Egyéb megjegyzések 
p) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok 

p1) Akciós a termék? 
p2) A kedvezmény leírása 
p3) A kedvezmény igénybevételének feltétele 
p4) Az akció időtartamának kezdete 
p5) Az akció időtartamának vége 

q) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz  
r) Érvényesség  

r1) kezdete 
r2) vége 

s) Módosítás oka 
 

 
2. 9HC, 25DC Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjárműlízing 

a) Termékkód 
b) Lízingkonstrukció teljes megnevezése 
c) Lízing típusa 
d) Lízing tárgya 
e) Devizanem 
f) Futamidő (hónap) 

f1) Minimuma 
f2) Maximuma 

g) Igényelhető finanszírozási összeg (Ft) 
g1) Minimuma 
g2) Maximuma 

h) Finanszírozás maximális aránya 
h1) Alapja 
h2) Maximális mértéke (%) 

i) Maradványérték max. aránya 
j) THM 

j1) A ker. kommunikációban szereplő THM (%) 
j2) A konstrukció THM minimuma (%) 
j3) A konstrukció THM maximuma (%) 
j4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések 

k) Kamat 
k1) Kamatváltozás gyakorisága 
k2) Kamat éves mértéke min. (%) 
k3) Kamat éves mértéke max. (%) 
k4) Kamatbázis 



k5) Kamat- és további (kockázati) felár (%) 
k6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések 
k7) Kamatváltoztatási mutató vagy kamatfelár-változtatási mutató MNB honlapján 
közzétett betűkódja (pl. H1K; D1K) 

l) THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak 
m) Kezdeti költségek, díjak 

m1) Kezdeti költségek mértéke 
m2) Kezdeti díjak mértéke  

n) További költségek, díjak 
n1) További költségek mértéke 
n2) További díjak mértéke  

o) Folyósítás és törlesztés jellemzői 
p) Szerződésmódosítási díj 

p1) Teljes előtörlesztés díja 
p2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja 
p3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja 

q) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek 
q1) Késedelmi kamat mértéke 
q2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak 

r) Egyéb megjegyzések 
s) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok 

s1) Akciós a termék? 
s2) A kedvezmény leírása 
s3) A kedvezmény igénybevételének feltétele 
s4) Az akció időtartamának kezdete 
s5) Az akció időtartamának vége 

t) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz 
u) Érvényesség  

u1) kezdete 
u2) vége 

v) Módosítás oka 
 

 
3. 9HG, 25DG Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Gépjárműhitel 

a) Termékkód 
b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése 
c) A gépjárműhitel tárgya 
d) Devizanem 
e) Futamidő (hónap) 

e1) Minimuma 
e2) Maximuma 

f) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) 
f1) Minimuma 
f2) Maximuma 

g) Min. önerő mértéke 
h) Finanszírozás maximális aránya 

h1) Alapja 
h2) Mértéke 

i) THM 
i1) A ker. kommunikációban szereplő THM (%) 
i2) A konstrukció THM minimuma (%) 
i3) A konstrukció THM maximuma (%) 
i4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések 



j) Kamat 
j1) Kamatváltozás gyakorisága 
j2) Kamat éves mértéke min. (%) 
j3) Kamat éves mértéke max. (%) 
j4) Kamatbázis 
j5) Kamat- és további (kockázati) felár (%) 
j6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések 
j7) Kamatváltoztatási mutató vagy kamatfelár-változtatási mutató MNB honlapján 
közzétett betűkódja (pl. H1K; D1K) 

k) Kezdeti költségek, díjak 
k1) Kezdeti költségek mértéke 
k2) Kezdeti díjak mértéke 

l) További költségek, díjak 
l1) További költségek mértéke 
l2) További díjak mértéke  

m) THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak 
n) Folyósítás és törlesztés jellemzői 
o) Szerződésmódosítási díj 

o1) Teljes előtörlesztés díja 
o2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja 
o3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja 

p) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek 
p1) Késedelmi kamat mértéke 
p2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak 

q) Egyéb megjegyzések 
r) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok 

r1) Akciós a termék? 
r2) A kedvezmény leírása 
r3) A kedvezmény igénybevételének feltétele 
r4) Az akció időtartamának kezdete 
r5) Az akció időtartamának vége 

s) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz 
t) Érvényesség  

t1) kezdete 
t2) vége 

u) Módosítás oka 
 

 
4. 9HH, 25DH Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Hitelkártyák 

a) Termékkód 
b) Hitelkártya konstrukció teljes megnevezése 
c) Devizanem 
d) Kártya típusa 
e) Kapcsolódó lakossági fizetési számlatermékek 
f) Kártya érvényességi ideje (év) 
g) Igényelhető hitelkeret mértéke (Ft) 

g1) Minimuma 
g2) Maximuma 

h) Kamatmentes felhasználás maximális ideje (nap) 
i) Minimum havi törlesztőrészlet 
j) THM 

j1) A ker. kommunikációban szereplő THM (%) 
j2) A konstrukció THM minimuma (%) 



j3) A konstrukció THM maximuma (%) 
j4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések 

k) Ügyleti kamatláb éves mértéke (%) 
l) Kezdeti költségek, díjak 

l1) Kezdeti költségek mértéke 
l2) Kezdeti díjak mértéke 

m) További költségek, díjak 
m1) További költségek mértéke 
m2) További díjak mértéke  

n) Éves kártyadíj 
n1) Normál díj a főkártyára 
n2) Devizanem 
n3) Megjegyzés 

o) Készpénzfelvétel díja 
o1) Belföldön 
o2) Külföldön 

p) Kártya letiltás díja 
p1) Díj összege 
p2) Devizanem 

q) Kártya pótlásának díja 
r) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek 

r1) Késedelmi kamat mértéke 
r2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak 

s) Hitelkeret túllépés díja 
t) Egyéb díjak 
u) Egyéb megjegyzések 
v) Kártyához kapcsolódó speciális kedvezmények 
w) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok 

w1) Akciós a termék? 
w2) A kedvezmény leírása 
w3) Az akció időtartamának kezdete 
w4) Az akció időtartamának vége 

x) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz 
y) Érvényesség  

y1) kezdete 
y2) vége 

z) Módosítás oka 
 

 
5. 9HI, 25DI Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlanlízing 

a) Termékkód 
b) Lízingkonstrukció teljes megnevezése 
c) Lízing típusa 
d) Lízing tárgya 
e) Devizanem 
f) Futamidő (hónap) 

f1) Minimuma 
f2) Maximuma 

g) Igényelhető finanszírozási összeg (Ft) 
g1) Minimuma 
g2) Maximuma 

h) Finanszírozás maximális aránya 
h1) Alapja 



h2) Maximális mértéke (%) 
i) Maradványérték max. aránya 
j) THM 

j1) A ker. kommunikációban szereplő THM (%) 
j2) A konstrukció THM minimuma (%) 
j3) A konstrukció THM maximuma (%) 
j4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések 

k) Kamat 
k1) Kamatváltozás gyakorisága 
k2) Kamat éves mértéke min. (%) 
k3) Kamat éves mértéke max. (%) 
k4) Kamatbázis 
k5) Kamat- és további (kockázati) felár (%) 
k6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések 
k7) Kamatváltoztatási mutató vagy kamatfelár-változtatási mutató MNB honlapján 
közzétett betűkódja (pl. H1K; D1K) 

l) THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak 
m) Kezdeti költségek, díjak 

m1) Kezdeti költségek mértéke 
m2) Kezdeti díjak mértéke 

n) További költségek, díjak 
n1) További költségek mértéke 
n2) További díjak mértéke 

o) Folyósítás és törlesztés jellemzői 
p) Szerződésmódosítási díj 

p1) Teljes előtörlesztés díja 
p2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja 
p3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja 

q) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek 
q1) Késedelmi kamat mértéke 
q2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak 

r) Egyéb megjegyzések 
s) Igénybevételi feltételek 

s1) Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett fizetési számla 
s2) Feltétel-e a hitelszerződéshez kapcsolódó megtakarítás 
s3) Feltétel-e az életbiztosítás 
s4) Feltétel-e a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás 
s5) Egyéb megjegyzés 

t) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok 
t1) Akciós a termék? 
t2) A kedvezmény leírása 
t3) A kedvezmény igénybevételének feltétele 
t4) Az akció időtartamának kezdete 
t5) Az akció időtartamának vége 

u) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz 
v) Érvényesség 

v1) kezdete 
v2) vége 

w) Módosítás oka 
 

 



6. 9HJ, 25DJ Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Szabad felhasználású 
jelzáloghitel 
a) Termékkód 
b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése 
c) Devizanem 
d) Konstrukció jellege 

d1) Konstrukció jellege 
d2) Egyéb megjegyzés 

e) Futamidő (hónap) 
e1) Minimuma 
e2) Maximuma 

f) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) 
f1) Minimuma 
f2) Maximuma 

g) Finanszírozás maximális aránya 
g1) Alapja 
g2) Maximális mértéke (%) 

h) THM 
h1) A ker. kommunikációban szereplő THM (%) 
h2) A konstrukció THM minimuma (%) 
h3) A konstrukció THM maximuma (%) 
h4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések 

i) Kamat 
i1) Kamatváltozás gyakorisága 
i2) Kamat éves mértéke min. (%) 
i3) Kamat éves mértéke max. (%) 
i4) Kamatbázis 
i5) Kamat- és további (kockázati) felár (%) 
i6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések 
i7) Kamatváltoztatási mutató vagy kamatfelár-változtatási mutató MNB honlapján 
közzétett betűkódja (pl. H1K; D1K) 

j) Kezdeti költségek, díjak 
j1) Kezdeti költségek mértéke 
j2) Kezdeti díjak mértéke 

k) További költségek, díjak 
k1) További költségek mértéke 
k2) További díjak mértéke 

l) THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak 
m) Folyósítás és törlesztés jellemzői 
n) Szerződésmódosítási díj 

n1) Teljes előtörlesztés díja 
n2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja 
n3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja 

o) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek 
o1) Késedelmi kamat mértéke 
o2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak 

p) Egyéb megjegyzések 
q) Igénybevételi feltételek 

q1) Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett fizetési számla 
q2) Feltétel-e a hitelszerződéshez kapcsolódó megtakarítás 
q3) Feltétel-e az életbiztosítás 
q4) Feltétel-e a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás 
q5) Egyéb megjegyzés 



r) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok 
r1) Akciós a termék? 
r2) A kedvezmény leírása 
r3) A kedvezmény igénybevételének feltétele 
r4) Az akció időtartamának kezdete 
r5) Az akció időtartamának vége 

s) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz 
t) Érvényesség 

t1) kezdete 
t2) vége 

u) Módosítás oka 
 

 
7. 9HK, 25DK Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Személyi kölcsön 

a) Termékkód 
b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése 
c) A konstrukció jellege 
d) Devizanem 
e) Futamidő 

e1) Minimuma 
e2) Maximuma 
e3) Futamidő (hónap vagy hét) 

f) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) 
f1) Minimuma 
f2) Maximuma 

g) THM 
g1) A ker. kommunikációban szereplő THM (%) 
g2) A konstrukció THM minimuma (%) 
g3) A konstrukció THM maximuma (%) 
g4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések 

h) Kamat 
h1) Kamatváltozás gyakorisága 
h2) Kamat éves mértéke min. (%) 
h3) Kamat éves mértéke max. (%) 
h4) Kamatbázis 
h5) Kamat- és további (kockázati) felár (%) 
h6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések 
h7) Kamatváltoztatási mutató vagy kamatfelár-változtatási mutató MNB honlapján 
közzétett betűkódja (pl. H1K; D1K) 

i) Kezdeti költségek, díjak  
i1) Kezdeti költségek mértéke 
i2) Kezdeti díjak mértéke 

j) További költségek, díjak 
j1) További költségek mértéke 
j2) További díjak mértéke 

k) THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak 
l) Folyósítás és törlesztés jellemzői 
m) Szerződésmódosítási díj 

m1) Teljes előtörlesztés díja 
m2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja 
m3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja 

n) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek 
n1) Késedelmi kamat mértéke 



n2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak 
o) Egyéb megjegyzések 
p) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok 

p1) Akciós a termék? 
p2) A kedvezmény leírása 
p3) A kedvezmény igénybevételének feltétele 
p4) Az akció időtartamának kezdete 
p5) Az akció időtartamának vége 

q) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz 
r) Érvényesség 

r1) kezdete 
r2) vége 

s) Módosítás oka 
 

 
8. 9HL, 25DL Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Ingatlancélú hitel 

a) Termékkód 
b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése 
c) A konstrukció jellege 
d) A felhasználás célja 
e) Devizanem 
f) Futamidő (hónap) 

f1) Minimuma 
f2) Maximuma 

g) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) 
g1) Minimuma 
g2) Maximuma 

h) Önerő minimális mértéke (%) 
i) Finanszírozás maximális aránya 

i1) Alapja 
i2) Maximális mértéke (%) 

j) THM 
j1) A ker. kommunikációban szereplő THM (%) 
j2) A konstrukció THM minimuma (%) 
j3) A konstrukció THM maximuma (%) 
j4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések 

k) Ügyfél által fizetendő kamat 
k1) Kamatváltozás gyakorisága 
k2) Kamat éves mértéke min. (%) 
k3) Kamat éves mértéke max. (%) 
k4) Kamatbázis 
k5) Kamat- és további (kockázati) felár (%) 
k6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések 
k7) Kamatváltoztatási mutató vagy kamatfelár-változtatási mutató MNB honlapján 
közzétett betűkódja (pl. H1K; D1K) 

l) Kezdeti költségek, díjak 
l1) Kezdeti költségek mértéke 
l2) Kezdeti díjak mértéke 

m) További költségek, díjak 
m1) További költségek mértéke 
m2) További díjak mértéke 

n) THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak 
o) Folyósítás és törlesztés jellemzői 



p) Szerződésmódosítási díj 
p1) Teljes előtörlesztés díja 
p2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja 
p3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja 

q) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek 
q1) Késedelmi kamat mértéke 
q2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak 

r) Egyéb megjegyzések 
s) Igénybevételi feltételek 

s1) Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett fizetési számla 
s2) Feltétel-e a hitelszerződéshez kapcsolódó megtakarítás 
s3) Feltétel-e az életbiztosítás 
s4) Feltétel-e a fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás 
s5) Egyéb megjegyzés 

t) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok 
t1) Akciós a termék? 
t2) A kedvezmény leírása 
t3) A kedvezmény igénybevételének feltétele 
t4) Az akció időtartamának kezdete 
t5) Az akció időtartamának vége 

u) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz 
v) Érvényesség 

v1) kezdete 
v2) vége 

w) Módosítás oka 
 

 
9. 9HM, 25DM Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Megtakarítási fedezet 

mellett nyújtott hitel 
a) Termékkód 
b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése 
c) Devizanem 
d) Futamidő (hónap) 

d1) Minimuma 
d2) Maximuma 

e) Igényelhető kölcsönösszeg (Ft) 
e1) Minimuma 
e2) Maximuma 

f) Fedezet típusa 
g) Finanszírozás maximális aránya 

g1) Alapja 
g2) Maximális mértéke (%) 

h) THM 
h1) A ker. kommunikációban szereplő THM (%) 
h2) A konstrukció THM minimuma (%) 
h3) A konstrukció THM maximuma (%) 
h4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések 

i) Kamat 
i1) Kamatváltozás gyakorisága 
i2) Kamat éves mértéke min. (%) 
i3) Kamat éves mértéke max. (%) 
i4) Kamatbázis 
i5) Kamat- és további (kockázati) felár (%) 



i6) Kamatozáshoz kapcsolódó egyéb megjegyzések 
i7) Kamatváltoztatási mutató vagy kamatfelár-változtatási mutató MNB honlapján 
közzétett betűkódja (pl. H1K; D1K) 

j) Kezdeti költségek, díjak 
j1) Kezdeti költségek mértéke 
j2) Kezdeti díjak mértéke 

k) További költségek, díjak 
k1)  További költségek mértéke 
k2) További díjak mértéke 

l) THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak 
m) Folyósítás és törlesztés jellemzői 
n) Szerződésmódosítási díj 

n1) Teljes előtörlesztés díja 
n2) Egyéb pénzügyi teljesítéssel járó szerződésmódosítás díja 
n3) Pénzügyi teljesítéssel nem járó szerződésmódosítás díja 

o) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek 
o1) Késedelmi kamat mértéke 
o2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak 

p) Egyéb megjegyzések 
q) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok 

q1) Akciós a termék? 
q2) A kedvezmény leírása 
q3) A kedvezmény igénybevételének feltétele 
q4) Az akció időtartamának kezdete 
q5) Az akció időtartamának vége 

r) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz 
s) Érvényesség 

s1) kezdete 
s2) vége 

t) Módosítás oka 
 

 
10. 9HS Termékismertető – Hitel- és pénzügyi lízingtermékek – Számlahitel 

a) Termékkód 
b) Hitelkonstrukció teljes megnevezése 
c) Devizanem 
d) Futamidő (hónap) 

d1) Hiteltúllépés 
e) Igényelhető hitelkeret (Ft) 

e1) Minimuma 
e2) Maximuma 
e3) Igénylés feltétele 

f) THM 
f1) A ker. kommunikációban szereplő THM (%) 
f2) A konstrukció THM minimuma (%) 
f3) A konstrukció THM maximuma (%) 
f4) THM-hez kapcsolódó megjegyzések 

g) Kamat 
g1) Kamatváltozás gyakorisága 
g2) Kamat éves mértéke min. (%) 
g3) Kamat éves mértéke max. (%) 
g4) Kamatbázis 
g5) Kamat- és további (kockázati) felár (%) 



g6) Kamatozáshoz kapcsolódó megjegyzések 
h) Rendelkezésre tartási díj 
i) Kezdeti költségek, díjak 

i1) Kezdeti költségek mértéke  
i2) Kezdeti díjak mértéke 

j) További költségek, díjak 
j1) További költségek mértéke 
j2) További díjak mértéke  

k) THM számításánál figyelembe nem veendő egyéb költségek, díjak 
l) Késedelmes teljesítéshez kapcsolódó díjak, költségek 

l1) Késedelmi kamat mértéke 
l2) Egyéb, késedelemhez kapcsolódó díjak 

m) Egyéb megjegyzések 
n) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok 

n1) Akciós a termék? 
n2) A kedvezmény leírása 
n3) A kedvezmény igénybevételének feltétele 
n4) Az akció időtartamának kezdete 
n5) Az akció időtartamának vége 

o) Hiperhivatkozás termékkondíciókhoz 
p) Érvényesség 

p1) kezdete 
p2) vége 

q) Módosítás oka 
 
 

III. 
A betéti és megtakarítási termékek esetében szolgáltatandó adattartalom 

 
1. 9BB Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Lekötött betét 

a) Termékkód 
b) Betétkonstrukció teljes megnevezése 
c) Devizanem 
d) Elhelyezhető megtakarítási összeg 

d1) Minimuma 
d2) Devizaneme 
d3) Maximuma 
d4) Devizaneme 

e) Kamatozás típusa 
e1) Az idő függvényében 
e2) Az összeg függvényében 

f) Kamatozás jellege 
g) Kamatjóváírás időpontja 
h) EBKM 

h1) Elérhető legalacsonyabb (%) 
h2) Elérhető legmagasabb (%) 

i) Kamathoz / EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések 
j) A termék kamatának számítási képlete 
k) Lejárat előtti felmondáskor alkalmazott kamatláb 
l) Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett folyószámla? 
m) Igénybevétel lehetséges csatornái 

m1) Bankfiók 
m2) Netbank 



m3) Telebank 
m4) Mobilbank 

n) Egyéb igénybevételi feltételek 
o) Egyéb megjegyzések 
p) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok 

p1) Akciós a termék? 
p2) A kedvezmény igénybevételének feltétele 
p3) Az akció időtartamának kezdete 
p4) Az akció időtartamának vége 

q) Hiperhivatkozás 
r) Kamatozási segédtábla 

r1) Éves kamat (%) 
r2) Éves kamathoz kapcsolódó megjegyzések 
r3) EBKM (%) 
r4) EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések 

s) Érvényesség 
s1) kezdete 
s2) vége 

t) Módosítás oka 
u) Önálló a termék? 

 
2. 9BO Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Kombinált megtakarítási 

termék 
a) Termékkód 
b) A kombinált konstrukció teljes megnevezése 
c) Devizanem 

A betéti részre vonatkozó információk 
d) A betéti részben elhelyezhető összeg 

d1) Minimuma 
d2) Devizanem 
d3) Maximuma 
d4) Devizanem 

e) A betéti rész kamatozásának típusa 
e1) Az idő függvényében 
e2) Az összeg függvényében 

f) A betéti rész kamatozásának jellege 
g) A megtakarítandó összeg betétben elhelyezendő összegének aránya (%) 

g1) Minimum 
g2) Maximum 

h) EBKM 
h1) Elérhető legalacsonyabb (%) 
h2) Elérhető legmagasabb (%) 

i) Kamathoz / EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések 
j) Lejárat előtti felmondáskor alkalmazott kamatláb 
k) A betéti részre vonatkozó egyéb megjegyzések 
Befektetési termék(ek)re vonatkozó információk 
l) A befektetési részben elhelyezhető összeg 

l1) Minimuma 
l2) Devizanem 
l3) Maximuma 
l4) Devizanem 

m) Választható befektetési termék(ek) jellege 
n) Választható befektetési termék(ek)hez kapcsolódó megjegyzések 



o1) A befektetési termék(ek) vételének díja 
o2) A befektetési termék(ek) eladásának díja 
o3) Befektetési termék(ek)hez kapcsolódó egyéb költségek 
p) Feltétel-e a hitelintézetnél vezetett folyószámla? 
q) Igénybevételi feltételek 
r) Egyéb megjegyzések 
s) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok 

s1) Akciós a termék? 
s2) A kedvezmény leírása 
s3) A kedvezmény igénybevételének feltétele 
s4) Az akció időtartamának kezdete 
s5) Az akció időtartamának vége 

t) Hiperhivatkozás 
u) Kamatozási segédtábla 

u1) Éves kamat (%) 
u2) Éves kamathoz kapcsolódó megjegyzések 
u3) EBKM (%) 
u4) EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések 

v) Érvényesség 
v1) kezdete 
v2) vége 

w) Módosítás oka 
x) Önálló a termék? 

 
3. 9BT Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Tartós befektetési szerződés 

a) Termékkód 
b) Konstrukció teljes megnevezése 
c) Minimálisan elhelyezendő összeg (Ft) 
d) Kamatozás típusa az összeg függvényében 
e) Kamatozás jellege 
f) EBKM 

f1) Elérhető legalacsonyabb (%) 
f2) Elérhető legmagasabb (%) 

g) Kamathoz EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések 
h) Számlavezetési díj 

h1) Mértéke (Ft) 
h2) Gyakorisága 

i) TBSZ-hez kapcsolódó tranzakciós és egyéb díjak 
j) Igénybevételi feltételek 
k) Egyéb megjegyzések 
l) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok 

l1) Akciós a termék? 
l2) A kedvezmény leírása 
l3) A kedvezmény igénybevételének feltétele 
l4) Az akció időtartamának kezdete 
l5) Az akció időtartamának vége 

m) Hiperhivatkozás 
n) A TBSZ-ről leköthető betétek, kombinált megtakarítási termékek 
o) Kamatozási segédtábla 

o1) Éves kamat (%) 
o2) Éves kamathoz kapcsolódó megjegyzések 
o3) EBKM (%) 
o4) EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések 



p) Érvényesség 
p1) kezdete 
p2) vége 

q) Módosítás oka 
 

4. 9BZ Termékismertető – Betéti és megtakarítási termékek – Megtakarítási számla 
a) Termékkód 
b) Konstrukció teljes megnevezése 
c) Devizanem 
d) Minimális megtakarítás 

d1) Összege a számla devizanemében 
d2) Elvárt gyakorisága 

e) Kamatozás 
e1) Kamatfizetés gyakorisága 
e2) Kamatozás típusa az összeg függvényében 
e3) Kamatozás jellege 

f) EBKM 
f1) Elérhető legalacsonyabb (%) 
f2) Elérhető legmagasabb (%) 

g) Kamathoz / EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések 
h) Számlavezetés költségei 

h1) Számlanyitási díj 
h2) Számlavezetési díj 
h3) Rendszeres kivonat költsége 
h4) Számlacsomag váltás díja 
h5) Számlazárási díj 

i) Számlahasználat költségei 
i1) Készpénzbefizetés 
i2) Főszámlára vezetés 
i3) Bankon belüli átvezetés 
i4) Bankon kívüli átutalás 
i5) Visszavont / módosított tétel költségei 
i6) Készpénz felvétel pénztárból 
i7) Egyéb díjak 

j) Kiegészítő szolgáltatások 
j1) Haláleseti rendelkező megadása 
j2) Rendelkező, illetve társtulajdonos módosítása 
j3) Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

k) Igénybevételi feltételek 
l) Egyéb megjegyzések 
m) Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok 

m1) Akciós a termék? 
m2) A kedvezmény leírása 
m3) A kedvezmény igénybevételének feltétele 
m4) Az akció időtartamának kezdete 
m5) Az akció időtartamának vége 

n) Hiperhivatkozás 
o) Kamatozási segédtábla 

o1) Éves kamat (%) 
o2) Éves kamathoz kapcsolódó megjegyzések 
o3) EBKM (%) 
o4) EBKM-hez kapcsolódó megjegyzések 

p) Érvényesség 



p1) kezdete 
p2) vége 

q) Módosítás oka 
IV. 

A számlatermékek esetében szolgáltatandó adattartalom 
 

1. 9SED Termékismertető – Számla és betéti bankkártya 
1. Termékkód 
2. Közzététel időpontja 
3. Hatálybalépés időpontja 
4. Módosítás oka 
5. Forgalmazott státusz 
6. Minősített Fogyasztóbarát Folyószámla 
7. Számla/számlacsomag neve 
 
Számlára vonatkozó rész (leíró módon megadandó információk) 
8. Számla típusa 
9. Igénybevétel feltételei – minimális életkor (év) 
10. Igénybevétel feltételei – maximális életkor (év) 
11. Igénybevétel feltételei – rendszeres jóváírás minimális havi összege (Ft/hó) 
12. Igénybevétel feltételei – rendszeres jóváírások száma (db) 
13. Igénybevétel feltételei – rendszeres jóváírás jellege 
14. Foglalkozás, státusz 
15. Igénybevétel feltételei – Számlanyitáskor elhelyezendő minimális összeg (Ft) 
16. Igénybevétel feltételei – Egyéb kritériumok 
17. Igénybevétel feltételei – Számlanyitás díja (Ft) 
18. Igénybevétel feltételei – Online számlanyitás lehetősége 
19. Igénybevétel feltételei – Online számlanyitás leírása 
20. Igénybevétel feltételei – Egyéb megjegyzés 
21. Számlán elvárt egyenleg típusa 
22. Számlán elvárt egyenleg mértéke 
23. Számlaváltás díja 
24. Számlazárás díja, feltétele 
25. Látra szóló kamatozás – Kamatfizetés gyakorisága 
26. Látra szóló kamatozás – Kamatozás típusa az összeg függvényében 
27. Látra szóló kamatozás – Kamatozás jellege 
28. Látra szóló kamatozás – Kamatszámítás képlete 
29. Látra szóló kamatozás – Kamatozással kapcsolatos megjegyzések 
30. Látra szóló kamatozás – Összeg, intervallum alsó értéke (Ft) [1. összeg intervallum] 
31. Látra szóló kamatozás – Összeg, intervallum felső értéke (Ft) [1. összeg intervallum] 
32. Látra szóló kamatozás – Látra szóló éves kamat (%) [1. összeg intervallum] 
33. Látra szóló kamatozás – EBKM (%) [1. összeg intervallum] 
34. Látra szóló kamatozás – Összeg, intervallum alsó értéke (Ft) [2. összeg intervallum] 
35. Látra szóló kamatozás – Összeg, intervallum felső értéke (Ft) [2. összeg intervallum] 
36. Látra szóló kamatozás – Látra szóló éves kamat (%) [2. összeg intervallum] 
37. Látra szóló kamatozás – EBKM (%) [2. összeg intervallum] 
38. Látra szóló kamatozás – Összeg, intervallum alsó értéke (Ft) [3. összeg intervallum] 
39. Látra szóló kamatozás – Összeg, intervallum felső értéke (Ft) [3. összeg intervallum] 
40. Látra szóló kamatozás – Látra szóló éves kamat (%) [3. összeg intervallum] 
41. Látra szóló kamatozás – EBKM (%) [3. összeg intervallum] 
42. Látra szóló kamatozás – Összeg, intervallum alsó értéke (Ft) [4. összeg intervallum] 
43. Látra szóló kamatozás – Összeg, intervallum felső értéke (Ft) [4. összeg intervallum] 
44. Látra szóló kamatozás – Látra szóló éves kamat (%) [4. összeg intervallum] 



45. Látra szóló kamatozás – EBKM (%) [4. összeg intervallum] 
46. Látra szóló kamatozás – Összeg, intervallum alsó értéke (Ft) [5. összeg intervallum] 
47. Látra szóló kamatozás – Összeg, intervallum felső értéke (Ft) [5. összeg intervallum] 
48. Látra szóló kamatozás – Látra szóló éves kamat (%) [5. összeg intervallum] 
49. Látra szóló kamatozás – EBKM (%) [5. összeg intervallum] 
50. Kapcsolódó szolgáltatások – Folyószámlahitel 
51. Kapcsolódó szolgáltatások – Folyószámlahitel leírása 
52. Kapcsolódó szolgáltatások – Megtakarítási lehetőség 
53. Kapcsolódó szolgáltatások – Megtakarítási lehetőség leírása 
54. Kapcsolódó szolgáltatások – Biztosítási szolgáltatás 
55. Kapcsolódó szolgáltatások – Biztosítási szolgáltatás leírása 
56. Kapcsolódó szolgáltatások – SMS-szolgáltatás 
57. Kapcsolódó szolgáltatások – Aláíró SMS üzenet 
58. Kapcsolódó szolgáltatások – Korlátlan SMS-szolgáltatás leírása 
59. Kapcsolódó szolgáltatások – Kizárólag kártyahasználatra vonatkozó SMS-szolgáltatás 

leírása 
60. Kapcsolódó szolgáltatások – Kizárólag számlahasználatra vonatkozó SMS-

szolgáltatás leírása 
61. Kapcsolódó szolgáltatások – Kártya- és számlahasználatra vonatkozó SMS-

szolgáltatás leírása 
62. Kapcsolódó szolgáltatások – SMS-szolgáltatás egyéb megjegyzés 
63. Kapcsolódó szolgáltatások – Telefonos banki szolgáltatás 
64. Kapcsolódó szolgáltatások – Telefonos banki szolgáltatás leírása 
65. Kapcsolódó szolgáltatások – Telefonos banki szolgáltatás havidíja 
66. Kapcsolódó szolgáltatások – Egyéb kapcsolódó számla 
67. Kapcsolódó szolgáltatások – Egyéb kapcsolódó számlák leírása 
68. Internetbank szolgáltatás 
69. Internetbank szolgáltatás leírása (kezdeményezhető tranzakciók) 
70. Internetbank szolgáltatás havidíja 
71. Internetbank szolgáltatás – egyéb megjegyzés 
72. Mobilbanki szolgáltatás 
73. Mobilbanki szolgáltatás leírása 
74. Mobilbanki szolgáltatás havidíja 
75. Mobilbanki szolgáltatás – egyéb megjegyzés 
76. Számlához kapcsolódó betéti bankkártyák igénybevétele 
77. Számlához kapcsolódó betéti bankkártyák leírása 
78. Kiegészítő szolgáltatások – Rendelkező megadása leírás 
79. Kiegészítő szolgáltatások – Haláleseti rendelkező leírás 
80. Kiegészítő szolgáltatások – Társtulajdonos megadása 
81. Kiegészítő szolgáltatások – Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
82. Egyéb díjak 
83. Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok – Akciós termék? 
84. Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok – Kedvezmény leírása 
85. Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok – Kedvezmény feltétele 
86. Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok – Akciós időszak kezdete 
87. Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok – Akciós időszak vége 
88. Egyéb megjegyzések 
89. Hiperhivatkozás 
90. Havi számlavezetési és csomagdíj papír alapú kivonattal 
91. Havi számlavezetési és csomagdíj elektronikus kivonattal 
92. Készpénzbefizetés bankfiókban 
93. Készpénzfelvétel – betéti bankkártya nélkül – saját fiókban 
94. Készpénzfelvétel – betéti bankkártyával – saját ATM-ből 



95. Készpénzfelvétel – betéti bankkártyával – idegen ATM-ből 
96. Készpénzfelvétel – betéti bankkártyával – külföldi ATM-ből 
97. Készpénzfelvétel – betéti bankkártyával – saját fiókban 
98. Készpénzfelvétel – betéti bankkártyával – idegen fiókban 
99. Készpénzfelvétel – betéti bankkártyával – külföldi fiókban 
100. Átutalás – számlavezetőn belül – papír alapon (fiókban) 
101. Átutalás – számlavezetőn belül – telefonon 
102. Átutalás – számlavezetőn belül – elektronikusan 
103. Átutalás – számlavezetőn kívülre – papír alapon (fiókban) 
104. Átutalás – számlavezetőn kívülre – telefonon 
105. Átutalás – számlavezetőn kívülre – elektronikusan 
106. Átutalás – külföldre – papír alapon (fiókban) 
107. Átutalás – külföldre – telefonon 
108. Átutalás – külföldre – elektronikusan 
109. Rendszeres átutalás – számlavezetőn belül – papír alapon (fiókban) 
110. Rendszeres átutalás – számlavezetőn belül – telefonon 
111. Rendszeres átutalás – számlavezetőn belül – elektronikusan 
112. Rendszeres átutalás – számlavezetőn kívülre – papír alapon (fiókban) 
113. Rendszeres átutalás – számlavezetőn kívülre – telefonon 
114. Rendszeres átutalás – számlavezetőn kívülre – elektronikusan 
115. Beszedés – számlavezetőn belül – papír alapon (fiókban) 
116. Beszedés – számlavezetőn belül – telefonon 
117. Beszedés – számlavezetőn belül – elektronikusan 
118. Beszedés – számlavezetőn kívülre – papír alapon (fiókban) 
119. Beszedés – számlavezetőn kívülre – telefonon 
120. Beszedés – számlavezetőn kívülre – elektronikusan 
121. Betéti bankkártyával történő vásárlás belföldön 
122. Betéti bankkártyával történő vásárlás külföldön 
123. Másodlagos azonosító megadása – papír alapon 
124. Másodlagos azonosító megadása – elektronikusan 
125. Fizetési kérelem küldésének díja 
126. Fizetési kérelem fogadásának díja 
 
Számlahasználat költségei (algoritmussal megadandó, számított érték): 
127. Számlavezetési és csomagdíj a választott kivonattípussal – havi 
128. Egyes szolgáltatások havi díja összesen 
129. Internetbank díja – havi 
130. Mobilbank díja – havi 
131. SMS-szolgáltatás díja – havi 
132. Fizetések (kivéve kártyás fizetéseket) költsége összesen – havi 
133. Átutalás – havi  
134. Rendszeres átutalás – havi 
135. Beszedés – havi 
136. Fizetési kérelem fogadás díja – havi 
137. Fizetési kérelem küldés díja – havi 
138. Készpénzfelvétel díja összesen – havi 
139. Készpénzfelvétel betéti bankkártya nélkül bankfiókban díja – havi 
140. Készpénzfelvétel saját ATM-ből díja – havi 
141. Készpénzfelvétel idegen ATM-ből díja – havi 
142. Betéti bankkártyával történő vásárlás díja – havi 
143. Betéti bankkártya díjai – éves 
144. Betéti bankkártya gyártási/kibocsátási díja – éves 
145. Betéti bankkártya első éves díja – éves 



146. Számlavezetési és csomagdíj a választott kivonattípussal – éves 
147. Egyes szolgáltatások díja összesen – éves 
148. Internetbank díja – éves 
149. Mobilbank díja – éves 
150. SMS-szolgáltatás díja – éves 
151. Fizetések (kivéve kártyás fizetéseket) költsége összesen – éves 
152. Átutalás – éves 
153. Rendszeres átutalás – éves 
154. Beszedés – éves 
155. Fizetési kérelem fogadás díja – éves 
156. Fizetési kérelem küldés díja – éves 
157. Készpénzfelvétel díja összesen – éves 
158. Készpénzfelvétel betéti bankkártya nélkül bankfiókban díja – éves 
159. Készpénzfelvétel saját ATM-ből díja – éves 
160. Készpénzfelvétel idegen ATM-ből díja – éves 
161. Betéti bankkártyával történő vásárlás díja – éves 
162. Összesen – havi költségek 
163. Összesen – éves költségek 
164. Akcióval elért megtakarítás összege 
165. Számlavezetési és csomagdíj a választott kivonattípussal – havi (standard díjjal, 

feltétel nem teljesítése esetén) 
166. Egyes szolgáltatások havi díja összesen (standard díjjal, feltétel nem teljesítése 

esetén) 
167. Mobilbank díja – havi (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
168. SMS-szolgáltatás díja – havi (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
169. Fizetések (kivéve kártyás fizetéseket) költsége összesen – havi (standard díjjal, 

feltétel nem teljesítése esetén) 
170. Internetbank díja – havi (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
171. Átutalás – havi (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
172. Rendszeres átutalás – havi (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
173. Beszedés – havi (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
174. Fizetési kérelem fogadás díja – havi (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
175. Fizetési kérelem küldés díja – havi (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
176. Készpénzfelvétel díja összesen – havi (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
177. Készpénzfelvétel betéti bankkártya nélkül bankfiókban díja – havi (standard díjjal, 

feltétel nem teljesítése esetén) 
178. Készpénzfelvétel saját ATM-ből díja – havi (standard díjjal, feltétel nem teljesítése 

esetén) 
179. Készpénzfelvétel idegen ATM-ből díja – havi (standard díjjal, feltétel nem teljesítése 

esetén) 
180. Betéti bankkártyával történő vásárlás díja – havi (standard díjjal, feltétel nem 

teljesítése esetén) 
181. Betéti bankkártya díjai – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
182. Betéti bankkártya gyártási/kibocsátási díja – éves (standard díjjal, feltétel nem 

teljesítése esetén) 
183. Betéti bankkártya első éves díja – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése 

esetén) 
184. Számlavezetési és csomagdíj a választott kivonattípussal – éves (standard díjjal, 

feltétel nem teljesítése esetén) 
185. Egyes szolgáltatások díja összesen – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése 

esetén) 
186. Internetbank díja – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
187. Mobilbank díja – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 



188. SMS-szolgáltatás díja – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
189. Fizetések (kivéve kártyás fizetéseket) költsége összesen – éves (standard díjjal, 

feltétel nem teljesítése esetén) 
190. Átutalás – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
191. Rendszeres átutalás – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
192. Beszedés – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
193. Fizetési kérelem fogadás díja – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
194. Fizetési kérelem küldés díja – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
195. Készpénzfelvétel díja összesen – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
196. Készpénzfelvétel betéti bankkártya nélkül bankfiókban díja – éves (standard díjjal, 

feltétel nem teljesítése esetén) 
197. Készpénzfelvétel saját ATM-ből díja – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése 

esetén) 
198. Készpénzfelvétel idegen ATM-ből díja – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése 

esetén) 
199. Betéti bankkártyával történő vásárlás díja – éves (standard díjjal, feltétel nem 

teljesítése esetén) 
200. Összesen – havi költségek (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
201. Összesen – éves költségek (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
202. Kínált SMS-szolgáltatás 
 
Betéti bankkártyára vonatkozó rész (leíró módon megadandó információk): 
203. Betéti bankkártya neve 
204. Betéti bankkártya kibocsátó neve 
205. Betéti bankkártya típusa 
206. Digitalizálható betéti bankkártya 
207. Digitalizálható betéti bankkártya leírása 
208. Érintőkártya 
209. Betéti bankkártya gyártási/kibocsátási díja 
210. Betéti bankkártya első éves díja 
211. Betéti bankkártya második éves díja 
212. Betéti bankkártya harmadik éves díja 
213. Betéti bankkártya érvényességének időtartama 
214. Igénylés feltételei – nyitó/fedezeti összeg 
215. Egyszeri díjak 
216. Napi vásárlási limit darabszáma 
217. Napi vásárlási limit összege 
218. Vásárlási limitmódosítás díja (papír alapon (fiókban), telefonon, elektronikusan) 
219. Napi készpénzfelvételi limit darabszáma 
220. Napi készpénzfelvételi limit összege 
221. Készpénzfelvételi limitmódosítás díja (papír alapon (fiókban), telefonon, 

elektronikusan) 
222. Társkártya kapcsolódási lehetőség 
223. Társkártya bemutatása 
224. Egyéb megjegyzés 
225. Hiperhivatkozás 
 
Betéti bankkártyára vonatkozó rész (algoritmussal megadandó, számított érték) 
226. Elsődleges betéti bankkártya 
227. Betéti bankkártya díjai – éves 
228. Betéti bankkártya gyártási/kibocsátási díja – éves 
229. Betéti bankkártya első éves díja – éves 
230. Összesen - éves költségek 



231. Betéti bankkártya díjai – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
232. Betéti bankkártya gyártási/kibocsátási díja – éves (standard díjjal, feltétel nem 

teljesítése esetén) 
233. Betéti bankkártya első éves díja – éves (standard díjjal, feltétel nem teljesítése 

esetén) 
234. Összesen – éves költségek (standard díjjal, feltétel nem teljesítése esetén) 
235. Kártyatípust kérte 

 
Számlára és betéti bankkártyára vonatkozó rész 
236. Ajánlatadás 

 
 

2. Általános intézményi adatok ─ A szolgáltatáscsomagot igénybe vevők száma 
 




