HIRDETMÉNY
a Tranzakciós Díj alkalmazásáról
Kihirdetés napja: 2021.09.17.
A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.
A Hirdetmény legutóbbi módosításának napja: 2021. szeptember 17.
I. Általános rendelkezések
A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított 2012. évi CXVI. törvény (a
továbbiakban: Illetéktörvény) 2012. július 23-i kihirdetését követően 2013. január
elsején lépett hatályba. A pénzügyi tranzakciós illeték fizetésére a GRÁNIT Bank Zrt.
(a továbbiakban: Bank) köteles. A Bank illetékfizetési kötelezettségére tekintettel az
Illetéktörvény hatálya alá tartozó fizetési műveletek tekintetében jelen Hirdetmény
hatályba lépésének napját követően nyitott vállalati bankszámlák vonatkozásában új
díjtételként Tranzakciós Díjat számít fel.

II. Részletes rendelkezések
1. A Tranzakciós Díj tárgya
Az Illetéktörvény hatálya alá tartozó, és erre tekintettel Tranzakciós Díj fizetési
kötelezettséggel járó, a Banktól pénzforgalmi szolgáltatás keretében igénybe vehető
fizetési műveletek köre jelen Hirdetményben az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
a/ Átutalás
Az átutalásra megbízás forintban és devizában, eseti vagy rendszeres jelleggel, papír
alapon vagy elektronikus csatornán keresztül adható. Átutalási megbízásnak minősül a
hatósági átutalási végzés és a hatósági átutalás alapján végzett átutalások is.
Eseti átutalásnak minősül az eseti jelleggel adott belföldi és nemzetközi forint és
deviza átutalásra, bankon belüli forint és deviza átutalásra, VIBER-en keresztül
teljesítendő belföldi forint átutalásra szóló megbízás.
Rendszeres (állandó) átutalásnak minősül az állandó jelleggel adott belföldi és
nemzetközi forint és deviza átutalásra, a bankon belüli forint és deviza átutalásra, a
csoportos forint átutalásra szóló megbízás.
b/ Beszedés teljesítése
A beszedésre megbízás forintban és devizában, eseti vagy rendszeres jelleggel, papír
alapon vagy elektronikus csatornán keresztül adható.
Eseti beszedési megbízásnak minősül a felhatalmazáson alapuló eseti belföldi és
nemzetközi forint beszedési megbízás, felhatalmazáson alapuló eseti belföldi és

nemzetközi deviza beszedési megbízás, valamint az eseti csoportos forint beszedési
megbízás.
Rendszeres (állandó) beszedési megbízásnak minősül a rendszeres (állandó)
csoportos forint beszedési megbízás.
c/ a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés
Fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetésnek minősül
a betéti- vagy hitelkártyával lebonyolított fizetési művelet.

d/ Készpénzfizetés fizetési számláról
Fizetési számláról történő készpénzfizetésnek minősül a pénztári kifizetés
forintban és devizában, a készpénzfelvétel ATM-ből forintban és devizában, belföldön
és külföldön egyaránt, készpénzfelvétel más bank fiókjában vagy postahivatalban
forintban és devizában, belföldön és külföldön egyaránt.
e/ Készpénzátutalás
f/ Okmányos meghitelezés (akkreditív) teljesítése
Okmányos meghitelezésnek (akkreditív) minősül az import akkreditív keretében
teljesített fizetés.
g/ Pénzváltási tevékenység keretében fizetőeszköz eladása
Pénzváltási tevékenység keretében külföldi fizetőeszközök adásvétele a törvényes
fizetési eszköz ellenében, valamint külföldi fizetési eszközök adásvétele külföldi fizetési
eszközök ellenében. Nem minősül pénzváltási tevékenységnek a pénzforgalmi
szolgáltatáshoz kapcsolódó pénznemek pénzforgalmi szolgáltató által történő
átváltása, a külföldi pénznemre szóló, forgalomban lévő vagy forgalomban lévőre még
átcserélhető pénzérmék és bankjegyek numizmatikai célú forgalmazása, valamint
belkereskedelemben az áruval, illetőleg szolgáltatással kapcsolatos ügyletekre
vonatkozó fizetések teljesítése.
h/ Kölcsöntörlesztés terhelése
Kölcsöntörlesztésnek minősül az a művelet, amelynek során a Bank az ügyfél nála
vezetett fizetési számláját a kölcsönszerződés alapján fennálló követelése részbeni
vagy teljes kielégítése céljából megterheli.
i/ Jutalék és díjbevételek terhelése
Jutalék és díjbevételek felszámítása alatt érteni kell a Bank javára felszámított
jutalék és díjbevételeket, amelyekkel a Bank az ügyfél fizetési számláját megterheli.
j/ készpénzkifizetés készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján akkor, ha az nem
fizetési számla terhére történik

Az alábbi fizetési műveletek nem képezik a Tranzakciós Díj tárgyát:


a Bank által vezetett eltérő számlák között végrehajtott fizetési műveletek, ha a
fizető fél és a kedvezményezett személye megegyezik, vagy ha a terhelendő és
a jóváírandó számla tulajdonosainak köre legalább részben azonos (ideértve
többek között, ha a fizetési műveletre a magánszemély egyéni vállalkozói és
magánszemélykénti számlája között kerül sor);



a Bank által nyújtott befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódóan az ügyfélszámlán
vagy a befektetési szolgáltatással kapcsolatosan egyéb számlán végrehajtott
fizetési művelet, ha a fizető fél és a kedvezményezett személye megegyezik;



az ügyfélszámlán vagy a befektetési szolgáltatással kapcsolatban egyéb számlán
végrehajtott fizetési művelet, ideértve a fizetési számla és az ügyfélszámla
között végrehajtott fizetési műveletet abban az esetben, ha a befektetési
szolgáltatást a Bank kapcsolt vállalkozásának minősülő befektetési vállalkozás
nyújtja és a fizető fél, valamint a kedvezményezett személye megegyezik;



a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés
véglegességéről szóló törvény hatálya alá tartozó fizetési művelet;



csoportfinanszírozás (Hpt. 6.§), feltéve, hogy a csoport tagjainak a számláit a
Bank vezeti



a Bank által más belföldi, illetve külföldi pénzforgalmi szolgáltató, pénzügyi
intézmény, befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelő, központi szerződő
fél, valamint befektetési alap részére vezetett fizetési számla terhére
megvalósított fizetési művelet, ide értve a kölcsön törlesztését is;



a jóvá nem hagyott vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési művelet,
ideértve az eredeti állapot helyreállítására irányuló fizetési műveletet is;



korlátozott rendeltetésű fizetési számláról végrehajtott fizetési művelet.



a természetes személyek fizetési számlája és a kincstár által állampapírforgalmazás érdekében vezetett számla között lebonyolított fizetési művelet

2. A Tranzakciós Díj megfizetésének kötelezettsége és a díjfizetési kötelezettség
teljesítése
A tranzakciós díjfizetési kötelezettség a fizetési művelet teljesítésének napján
keletkezik. A Bank a Tranzakciós Díjjal a fizető fél fizetési számláját havonta, a
tárgyhónap utolsó napján terheli meg a terhelendő számla devizanemének megfelelő
devizanemben.
A jóvá nem hagyott vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési műveletre a fizető
fél terhére felszámított Tranzakciós Díjat a Bank a fizetési művelet helyesbítésének

napját magába foglaló naptári hónap utolsó napján írja jóvá a fizető fél fizetési
számláján.
3. A Tranzakciós Díj alapja
A Tranzakciós Díj alapja:


készpénzátutalás esetén az átutalási megbízásban szereplő pénzösszeg,



kölcsöntörlesztés esetén az az összeg, amellyel a Bank az ügyfél fizetési
számláját megterheli,



készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés esetén a
kifizetett összeg,



pénzváltási tevékenység esetén az eladott fizetőeszköz összege,



jutalék- és díjbevételek esetén az az összeg, amellyel a Bank a fizető fél fizetési
számláját megterheli, illetve amelyet a készpénz-helyettesítő fizetési eszközre
tekintettel felszámít,



a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés esetén a fizető
fél ugyanazon készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel lebonyolított előző
naptári évi fizetési műveletei,
A jelen pontj alkalmazásában ugyanazon készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek minősül a Tranzakciós Díj kiszámításának alapjául szolgáló naptári
évben a fizető fél számára kibocsátott olyan készpénz-helyettesítő fizetési
eszköz, amely az alábbi okok valamelyikére tekintettel kerül kibocsátásra:
a) lejáró készpénz-helyettesítő fizetési eszköz helyett,
b) elveszett, ellopott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz helyett,
c) érintés nélküli készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása az érintés
nélküli funkcióval nem rendelkező készpénz-helyettesítő fizetési eszköz helyett,
ha mindkét készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának fedezetét
ugyanazon fizetési számla biztosítja.



minden egyéb esetben az az összeg, amellyel a Bank a fizető fél fizetési
számláját - a fizető fél saját vagy kedvezményezett megbízása alapján –
megterheli.

Külföldi pénznemre szóló fizetési megbízás, kölcsöntörlesztés, jutalék és díjbevétel
felszámítás és pénzváltási tevékenység esetén a Tranzakciós Díj alapjául szolgáló
összeget az MNB által a teljesítési napra közétett napon érvényes, az MNB által
közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.
4. A Tranzakciós Díj mértéke

A Tranzakciós Díj minden esetben megegyezik a mindenkor hatályos Tranzakciós
Illetéktörvény által a Bank terhére megállapított pénzügyi tranzakciós illeték
mértékével, amely 2021. szeptember 17. napján:


a fizetési számláról történő készpénzkifizetés, illetve a készpénz-helyettesítő
fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés esetén a Tranzakciós Díj
alapjának 0,6 százaléka



a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés esetén a fizető
fél ugyanazon készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel lebonyolított előző
naptári évi fizetési műveletei után 800,- Ft, azaz nyolcszáz Forint1,



a fizető fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés esetén a fizető
fél ugyanazon érintés nélküli fizetési funkcióval rendelkező készpénzhelyettesítő fizetési eszköz ezen funkciójának használatával végrehajtott előző
naptári évi fizetési műveletei után 500,- Ft, azaz ötszáz Forint.



minden egyéb esetben a Tranzakciós Díj alapjának 0,3 százaléka, de fizetési
műveletenként legfeljebb 6.000,- Ft, azaz hatezer Forint.

A forinttól eltérő devizanemben végrehajtott fizetési műveletek esetén a Tranzakciós
Díjra megállapított 6.000,-Ft felső korlát a fizetési művelet teljesítésének értéknapjára
érvényes MNB által meghirdetett árfolyamon kerül az adott devizanemre átszámításra.
A Tranzakciós Díj felszámítása tekintetében a csoportos átutalás egyes átutalási
megbízásai és a csoportos beszedési megbízás egyes beszedési megbízásai önálló
fizetési műveletnek minősülnek.
A Tranzakciós Díj mértéke a Tranzakciós Illetéktörvény esetleges módosításával
automatikusan, a módosítás hatálybalépésével a módosított mértékre változik.

1

Beiktatta a 2014. évi LXXIV. törvény 189.§

