
Budapesti Tarokk Egyesület 

Helyzetelemzés és jövőkép, 2015 január-február      1 

 

 

 

BBuuddaappeessttii  TTaarrookkkk  EEggyyeessüülleett  
  

 

 

HHeellyyzzeetteelleemmzzééss  ééss  jjöövvőőkkéépp  
 

 

 

KKéésszzíítteettttee::  
 

Gróf András, Karig Gábor, Linczné Szurovecz Elza 

 

2015. január – február 
 

  



Budapesti Tarokk Egyesület 

Helyzetelemzés és jövőkép, 2015 január-február      2 

 

 

 

TTaarrttaalloommjjeeggyyzzéékk  
 

 

1. Bevezetés ...............................................................................................................................3 

2. A BTE törvényes működése ..................................................................................................4 

2.1. Helyzetértékelés és kockázatelemzés .............................................................................4 

2.2. Törvényes működés megteremtése csak 2015-től ..........................................................5 

2.3. A törvényileg „teljesen tiszta” helyzet előállítása ..........................................................6 

2.4. A BTE megszüntetése ....................................................................................................6 

2.5. Összefoglalás ..................................................................................................................7 

3. Klubélettel kapcsolatos felmérés ...........................................................................................8 

3.1. Bevezetés ........................................................................................................................8 

3.2. Kérdőíves felmérés eredményeinek összefoglalása........................................................8 

3.3. Kérdőíves felmérés részletes statisztikája ......................................................................8 

3.4. BTE honlappal kapcsolatos feladatok ............................................................................9 

3.4.1. WEB hosting szolgáltatás ........................................................................................9 

3.4.2. BTE honlap készítés ................................................................................................9 

4. Mellékletek ..........................................................................................................................10 

4.1. Bankszámla nyitással kapcsolatos ajánlatok ................................................................10 

4.2. Táblagéppel kapcsolatos ajánlatok ...............................................................................12 

4.3. Adatforgalom sim kártyával kapcsolatos ajánlatok ......................................................12 

 

 



Budapesti Tarokk Egyesület 

Helyzetelemzés és jövőkép, 2015 január-február      3 

1. Bevezetés 

A BTE 2015. január 13-i közgyűlésén létrehozott Ideiglenes Előkészítő Bizottság feladata, a 

közgyűlés által elfogadott határozat szerint, a következőkből áll:  

1. a BTE törvényes működése feltételeinek megteremtésével és folyamatos jövőbeli 

fenntartásával kapcsolatos teendők és anyagi következmények részletes felmérése és 

vizsgálata, erről egy írásos dokumentum készítése 

2. a BTE klubéletével, a kártyajátékok szervezésével kapcsolatos tagsági igények 

felmérése, és erről egy írásos dokumentum készítése 

3. 2015. március 24-ig a fenti írásos dokumentumok nyilvánosságra hozása a BTE 

tagjai számára 

 

A jövő tervezéséhez, a vázolt alternatívák választásához fontos információ lehet: 

 

A jelenlegi pénzállomány     195 000 Ft 

2015-s tagdíj bevételek a 2014-s elvek szerint  150 000 Ft 

 

 

Jelen dokumentum elkészítésében a bizottság tagjain kívül közreműködött Aranyosi Zsolt és 

Csegezi Tamás, köszönet jár nekik érte. 
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2. A BTE törvényes működése  

Célunk jelen dokumentummal a jövő feladatainak ismertetése, annak előkészítése, hogy a 

BTE tagsága az alternatívák közül jól válasszon, hogy kivitelezhető és életszerű megoldás 

szülessen, hogy a tagság megismerje a különböző megoldási változatok kockázatát, költségeit. 

A törvényesség helyreállítását ügyvédekkel és könyvelőkkel történt tárgyalásokkal elemeztük, 

az egyesület megtartására két választható alternatív megoldást teszünk. 

2.1. Helyzetértékelés és kockázatelemzés 

Az elmúlt években a BTE – törvényességi szempontból – inkább egy baráti társaságként, mint 

egy hivatalosan bejegyzett egyesületként működött. 

A törvényességet két szempont alapján kell vizsgálni: 

 az új PTK és a 2011-s civiltörvények előírásainak megfelelő Alapszabály megléte, és 

annak megfelelő működés, (egyesületi iratok) 

 számviteli előírások betartása, számviteli fegyelem (kötelező adatszolgáltatások) 

 

Az első feladat esetében a törvényes működés helyreállítása egyszerű, a jelenlegi Alapszabályt 

módosítani kell az új jogszabályoknak megfelelően, (a közhasznú státusz megszerzését nem 

vettük figyelembe), és a jövőben eszerint kell az egyesületet működtetni.  

Az Alapszabály módosítására két árajánlatunk van: 50 000 Ft, valamint 65 000 Ft + ÁFA. 

(Az árajánlatok csak az Alapszabály elkészítésére, bírósági elfogadására vonatkoznak. Minden 

egyéb kötelező egyesületi irat előállítása és „karbantartása” a jövőben a BTE, illetve az 

elnökség feladata lesz, azonban ez jogi segítséget nem igényel. Az új Alapszabályt abban az 

esetben érdemes beadni, ha annak minden pontját a közgyűlés elfogadta, azzal egyetért. 

Bármilyen módosítás újabb jogi procedúrát indíthat el.) 

 

A számviteli előírások betartását a NAV az elmúlt 6 év, míg az ügyészség az elmúlt 8 év 

tekintetében vizsgálhatja, ennek megfelelően kell a dokumentumokat a BTE telephelyén 

megőrizni, az adatszolgáltatást nyújtani. Egy NAV vagy ügyészségi vizsgálat lehet rutin jellegű 

vagy célzott, bekövetkezésének esélye kiszámíthatatlan, a vizsgálat következményei a mai 

állapotok alapján az egyesületre és az elnökség tagjaira nézve akár súlyosak is lehetnek, a 

kockázat megbecsülhetetlen.  

(A vizsgáló bíró, avagy ügyész személye dönti el igazán, mennyire akar a múltban keresgélni.)  

A NAV felé az egyesület önkéntes könyvelője minden év elején elküldte a előírásoknak 

megfelelő bevallást, nincs elmaradás (2015.02.11.). Ez azonban csak a vállalkozási 

tevékenység tekintetben számít „0-ásnak”, s egyben mutatja, hogy a BTE-nek egyéb bevallási 

kötelezettsége nincs. (A tagdíj és/vagy verseny nevezési díjbevételek, és az ezzel szemben 

felmerülő költségek nem tartoznak NAV bevallási kötelezettség alá! Ez a későbbiekre nézve 

releváns információ). 

 

Egy ellenőrzés esetén a következő problémák, megoldásra váró feladatok jelentkeznek: 

 nincs a BTE-nek bankszámlája, 

 nincs a BTE székhelyén BTE névtábla, 

 alapítása óta nincs számviteli nyilvántartása, ebből következően nincsenek számviteli 

beszámolók és a hozzá kapcsolódó kötelező dokumentumok, közgyűlési jóváhagyások 

és a hatályos jogszabályok szerinti letétbehelyezésük, nincsenek szabályzatok, 

 a BTE működése nem az Alapszabálynak megfelelő, a közgyűlések törvényességi 

szempontból érvénytelenek,  

 a honlapon nincsenek az egyesülettel kapcsolatos információk, 

 a NAV törzsállományában a képviselőt és a székhelyet aktualizálni kell. 
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A törvényi szabályozások 0 Ft-os tagdíjat nem engednek meg, ha nincs tagdíj bevétel, akkor 

nincs tagság, ha nincs tagság, akkor nincs működés. A nyilvánosan hozzáférhető alapszabály 

alapítókat nyilvántart, tehát ezt az ellentmondást fel kell oldani. A bevételek között 

jelentőséggel bírnak a tagdíjakon túl az interneten is fellelhető BTE szervezésű versenyek 

nevezési díj bevételei is. 

 

Az elmúlt években több alkalommal előfordult, hogy vásárláskor a BTE nevére állított ki az 

eladó számlát. Egy „másik oldali” ellenőrzés során fény derülhet arra, hogy nincs a BTE-nek 

számviteli nyilvántartása. (Nem ÁFA alanyként ennek kicsi a valószínűsége.)  

 

A BTE jövőjére 3 alternatívát vázolunk, 2 a törvényes működés helyreállítását tartalmazza. 

2.2. Törvényes működés megteremtése csak 2015-től 

Alapgondolatok: 

- a BTE egyesületi és elnöki szinten vállalja, hogy 2014-ig „nem működött”, 

- 2014-es év pénzügyi eseményeinek (átmeneti) számviteli feldolgozása, ez alapján az 

előírásoknak megfelelő zárlati munkák elkészítése,  

- az előírás szerinti, törvényes működés megteremtése 2015-től, 

- a múltra vonatkozó tennivalók sürgős – ügyészségi megkeresés előtti – intézése, 

- pénz állomány (része vagy egésze) legalizálása egyesületi szinten 

 

Mindezek figyelembevételével a javaslat:  

- az egyesület 2011, 2012, 2013-ra elkészítteti a nullás számviteli beszámolóját (az 

elnökség vállalja, hogy ezen beszámolókat ellenjegyzi, és letétbe helyezi az OBH 

illetékes szervénél),  

- a 2014-es évre a versenyek nevezési díját összesítő alapján, valamint  

- a 2014-es évi (1.200 Ft) tagdíjakat az érvényes tagdíjnyilvántartás alapján 

személyenként lekönyvelteti (2014-ben igazolt kiadása az egyesületnek nem 

keletkezett), és 

- a könyvelő az év végi beszámolót elkészíti, a közgyűlés elfogadja, az elnökség a 

nyilvánosságra hozatalról gondoskodik  

- 2015-ös évben bevételeit, kiadásait a számviteli törvény előírásai szerint kezeli. 

 

Feladatok: 

- 2014-es év bevételeit alátámasztó alapbizonylatok elkészítése (egyeztetve a 

tagnyilvántartással, verseny nevezési jegyzékekkel), 

- könyvelés, zárás, szabályszerű közgyűlés összehívása (határozatképesség, 

jegyzőkönyv), a beszámoló elfogadása, majd nyilvánosságra hozása,  

- a közgyűlésen az új alapszabály elfogadása, bírósági bejegyzés intézése, 

(székhelyigazolás, elnökségi feladatvállaló nyilatkozatok), 

- a bejegyzést követően aláírási címpéldány, bankszámlanyitás, SZMSZ készítés,  

- a folyamatos működés fenntartása 

 

Veszélyek: 

Az egyesület (mint szervezet), az elnökség és a tagság ebben az esetben döntésével, 

szavazatával, tetteivel kinyilvánítja, hogy 2014-ig nem működött. Egy ellenőrzés, megkeresés 

esetén ez következményekkel járhat minden érintett részére. (Elég valakinek a honlapra 

rátekinteni, az interneten böngészni, beszélgetni egy érintettel, azonnal kiderül, hogy ez nem 

igaz. Tényleges működés régebben is volt, az egyesületnek bevételei-kiadásai keletkeztek, s ez 

nem került bemutatásra.)  
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Következménye minden érintett számára kiszámíthatatlan lehet. (A helyzet tovább bonyolódhat, 

ha a „rendezés” időszakában érkezik az ügyészségi megkeresés.) 

 

Ennek költsége 30 000 Ft. (Nem tartalmazza az „alapbizonylatok” s az egyesületi iratok 

elkészítési költségét, ez a BTE elnökség feladata lenne.) 

2.3. A törvényileg „teljesen tiszta” helyzet előállítása 

A BTE a 2007-2014-s időszakra önrevízió formájában elkészíti a rekonstruálható bevételek 

(tagdíjak és verseny nevezések táblázatos összesítésével) és kiadások (fellelhető számlák 

alapján) számviteli nyilvántartását, a beszámolókat és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat, 

a hatályos jogszabályok szerint ezeket letétbe helyezi, és tárolja. 

 

Ez sok munkával, és jelentős költségekkel jár, viszont a jövőbeli kockázatok nullára 

csökkenthetők. Ennek a megoldásnak következménye, hogy lévén a kiadásokról kevés 

információval (konkrétan számlával) rendelkezünk, ezért egy jelentős (kb. 1 millió forint) 

pénztár állományt mutat ki. 

 

Ennek költsége 200 000 Ft +ÁFA. (Nem tartalmazza az „alapbizonylatok” s az egyesületi 

iratok elkészítési költségét, ez a BTE elnökség feladata lenne.) 

2.4. A BTE megszüntetése  

A BTE mint hivatalosan bejegyzett egyesület megszüntetésre kerül, és a jelenlegi tagok egy 

része új egyesületet alapít, vagy hivatalosan nem bejegyzett baráti társaságként működik 

tovább. 

 

A megszüntetés kétféle módon történhet: 

1. A BTE jelenlegi elnöksége nem csinál semmit, megvárja a megszüntető ügyészségi 

eljárást. Ennek a megoldásnak van – elsősorban a jelenlegi elnökségre nézve - 

kockázata, és lehet jelentős költsége is. Ebben az esetben BTE nem tehet mást, mint az 

ügyészség képviselőjének elvárása szerint cselekszik. (Adott esetben ez a 2.3. pont 

szerinti összes munkálat elkészítését eredményezheti, de az is lehet, hogy az ügyészség 

„csendben” következmények nélkül megszünteti az egyesületet.) Az esélyek 

megbecsülhetetlenek. 
2. A BTE végelszámolást kezdeményez. Ez korrekt és kockázatmentes helyzetet teremt, 

viszont sok munkával jár, és jelentős, 100 000 Ft-os nagyságrendű költséggel jár.  

 

Az új egyesület alapításának feladatai, éves költségei: 

 Alapszabály készítése   50 000 Ft – 65 000 Ft+ÁFA (egyszeri költség) 

 bankszámla nyitás, könyvelés 20 000 Ft – 80 000 Ft +ÁFA (évenként várható) 

 kötelező szabályzatok elkészítése sok munka 

 

Baráti társaságként működik:  

A jelenlegi működés baráti társaságként történő fenntartásának van kockázata, hiszen a 

versenyrendezések interneten is fellelhető „bevételei” nem lekönyvelhetőek, a bevételek 

és költségek nem elszámolhatók, a tag- és tagdíj nyilvántartás kérdéses, nem pályázhat 

stb.  

A jelenlegi BTE tagdíj fizetési konstrukció helyett csak az alkalmankénti 100 Ft-os rész 

fenntartható, az 1 200 Ft-os éves egyesületi tagdíj nem. 
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2.5. Összefoglalás 

 

 

A fenti alternatívák egyszeri költségei: 

Törvényes működés megteremtése csak 2015-től   80 000 Ft (ügyvédi költséggel együtt) 

Törvényileg tiszta helyzet előállítása    265 000 Ft +ÁFA (szintén ügyvéddel) 

Megszüntetés 1. változat     ? 

Megszüntetés 2. változat     kb. 100 000 Ft 

Új egyesület alapítás      70 000 Ft - 150 000 Ft +ÁFA között 

 

 

 

Bejegyzett szervezet esetén a várható éves költségek: 

Folyamatos fenntartás évi adminisztratív költsége  20 000 Ft – 80 000 Ft között 

Honlap üzemeltetés éves költsége    26 000 Ft+ÁFA 

Kártya vásárlások és egyéb költségek   20 000 Ft+ÁFA 

 

 

 

Baráti társaság esetén a várható éves költségek: 

Honlap üzemeltetés éves költsége    26 000 Ft+ÁFA 

Kártya vásárlások és egyéb költségek   20 000 Ft+ÁFA 
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3. Klubélettel kapcsolatos felmérés  

3.1. Bevezetés 

A kérdőíves felmérés célja az volt, hogy az egyesület törvényes működésétől függetlenül, a 

BTE klubéletével, a játékok szervezésével, a BTE bajnokságokkal, és egyéb közösségi 

kérdésekkel kapcsolatosan felmérje a BTE tagság véleményét, hogy a BTE következő 

elnöksége ezen információk birtokában alkothassa meg programját, hogy ennek alapján és ezek 

szellemében tudjon a tagság elvárásai szerint a jövőben sikeresen tevékenykedni. 

 

A kérdőíves felmérés visszajelzései alapján javasoljuk, hogy egy új elvek szerint működő 

BTE-ben legyen egy fórum és lehetőség biztosítva a tagság véleményének megjelenítésére. A 

Tarokk Regiszter kérdőíves felmérése mindenki számára nyitott lehetőség, nincs egyesületi 

tisztséghez vagy más egyéb „joghoz” kötve az, hogy valaki ennek az eszköznek a segítségével 

kikérje a tagság véleményét, a „köz” érdekében fontosnak vélt kérdésekről.  

3.2. Kérdőíves felmérés eredményeinek összefoglalása 

A kérdőíves felmérés több kérdéskört tartalmazott, a teljesség igénye nélkül néhányat 

kiemeltünk. 

 

Tagság   /1.,2.,3. kérdés 

A létszám növelése egyértelmű cél. 

 

Etikai kérdés   /4. kérdés 

Határozott igen a tagság véleménye, hogy etikai kérdésekkel foglalkozni kell.  

 

Paskievics nyitás  /5., 6.,  

Nincs egyértelmű válasz, kb. ugyanannyian támogatják, mint ahányan nem. 

 

Színes egyesületi élet  /11.- 19. kérdések 

A tagság szerint egyértelműen fontos.  

 

BTE bajnokságok  /20.,21. kérdés 

Elég sokan nem tartják fontosnak, ami egy további kérdést vet fel: Minek 

könyveljük egyáltalán az eredményeket ? Miért nem játszunk a partik könyvelése 

nélkül ? Hiszen az egyszerűbb és gyorsabb lenne. 

 

Saját honlap   /26.,27. 

A tagság szerint egyértelműen fontos, ráadásul megjelenő versenyeredményekkel 

együtt.  

 

3.3. Kérdőíves felmérés részletes statisztikája 

A felmérésben szereplő kérdésekre adott válaszok az alábbi linken keresztül érhetők el: 

 

http://www.tarokk.hu/T_kerdoiv_statisztika.php?T_kerdoiv=15 
 

 

http://www.tarokk.hu/T_kerdoiv_statisztika.php?T_kerdoiv=15


Budapesti Tarokk Egyesület 

Helyzetelemzés és jövőkép, 2015 január-február      9 

 

3.4. BTE honlappal kapcsolatos feladatok 

3.4.1. WEB hosting szolgáltatás 

Kértünk a honlap tárhely üzemeltetőjétől és a domain regisztráló cégtől ajánlatot, 2015. 

január 1-től évi 26 000 Ft+ÁFA összegre érkezett ajánlat. Ez más internet szolgáltatók árával 

megegyezik, ezért javaslatunk szerint érdemes elfogadni, a webhely költöztetés és a domain 

átregisztrálás sok munka. 

3.4.2. BTE honlap készítés 

A BTE honlap és a Tarokk Regiszter (TR) között a „munkamegosztás” nem tisztázott. Ennek 

evolúciós, történeti okai is vannak (a www.tarokk.hu jóval korábban készült, mint a Tarokk 

Regiszter), de legfőképpen az, hogy soha nem lettek az ezzel kapcsolatos elvek tisztázva, 

rögzítve. Döbrönte Tamás lelkesen, ambiciózusán és nagyon sok munkával csinált valamit, ami 

szerkezetében, tartalmában és filozófiájában nagyon eltért a régi honlaptól. Tette mindezt 

instrukciók és utasítások nélkül, az elnökség erre vonatkozó iránymutatása, megegyezése 

nélkül. Ennek megfelelően számtalan információ megjelent mind a két oldalon, nem lehetett 

tudni mit hol talál az ember. 

 

Véleményünk szerint pontosan tisztázni kell a BTE saját honlapjának funkcióját, ebből 

kiindulva a tartalmát, viszonyát a Tarokk Regiszteren található információkkal.  

 

A jó megoldás az, hogy azokat az információkat melyek a TR tart nyilván és kezel 

elsődlegesen, melyeket megfelelő jogosultsággal ott töltünk fel, de a BTE saját honlapján is 

szeretnénk megjeleníteni, azokat adatmozgatás nélkül, a TR funkcióit felhasználva jeleníti meg 

a BTE honlapja. Erre volt a sok példa a régi és az új BTE honlap esetében is. Ilyen például a 

BTE aktív tagjainak listája és elérhetőségei, az arcképcsarnok, és természetesen leginkább a 

BTE tagok által érintett versenyek kiírásai és eredményei. 

 

Véleményünk szerint egy funkcionalitásában nagyon egyszerű, de szép és látványos, 

alapvetően a TR adataira és funkcióira épülő, de attól kinézetében teljesen eltérő és igényes 

megjelenésű honlapot kell készíteni, ami a TR adataiból automatikusan, további fejlesztői vagy 

webmesteri beavatkozás nélkül folyamatosan és naprakészen építkezik. Ennek elkészítéséhez a 

BTE majdani elnöksége tisztázza a szükséges felépítést, az alapelveket, a TR oldali 

fejlesztéseket Karig Gábor vállalja. 

 

http://www.tarokk.hu/
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4. Mellékletek  

4.1. Bankszámla nyitással kapcsolatos ajánlatok 

 
SZÁMLANYITÁSI 
KONDICIÓK OTP BUDAPEST BANK Raiffeisen 

  
 

24 hó HŰSÉG 
   

 
  

 Csomag neve NON-PROFIT e-Üzleti Csomag Aktív Számla 1 

  
 

első évben 0 Ft 
 számlavezetési havidíj 

 
2.évtől  

 havi papir 
kivonatküldéssel 1.006,- Ft/hó 399,-Ft / hó 992,-Ft / hó 

Internetbank BENNE VAN BENNE VAN BENNE VAN 

belföldi átutalások 
 

  
 havi első,bankon kívül, 

interneten keresztül 0 Ft   
 bankon belül, interneten 

keresztül 0 Ft 0 0 
bankon 

belül,BANKFIÓKBÓL 0,38% min. 31 Ft 0,45% + 450 Ft 0,4% min. 490 Ft 
bankon kívüll,interneten 

keresztül 0,22% min. 210 Ft 0,1% + 200 Ft 0,25% min.250 Ft 
bankon 

kívül,BANKFIÓKBÓL 0,38% min.210 Ft 0,45% + 450 Ft 0,4% min. 490 Ft 

pénztári KI-fizetés 0,5% min 355 Ft 0,45% + 400 Ft 0,35% min.300 Ft 

pénztári BE-fizetés 0,05% min. 203 Ft 0,05% + 125 Ft 0 Ft 

  
 

  
 tranzakciós illeték 0,3% , max 6.000,-Ft 0,3% , max 6.000,-Ft 0,3% , max 6.000,-Ft 

Bankkártya 
 

0 Ft 0 Ft 

  
   

    SZÁMLANYITÁSI 
KONDICIÓK AXA K és H ERSTE 

  
 

  
   

 
  

 Csomag neve Vállalkozói Számla Start Társ.Szerv.Részére 

  első évben 0 Ft   
 számlavezetési havidíj 2.évtől    
 havi papir 

kivonatküldéssel 1.400,-Ft / hó 445,- Ft / hó 1.225,- Ft / hó 

Internetbank BENNE VAN BENNE VAN BENNE VAN 

belföldi átutalások 
 

  
 havi első,bankon kívül, 

interneten keresztül 
 

első 5 ingyen 
 bankon belül, interneten 

keresztül 0 0,1% min. 100 Ft 350 Ft 
bankon 

belül,BANKFIÓKBÓL 0,45 + 235 Ft 0,15% min. 200 Ft 0,336% min. 590 Ft 
bankon kívüll,interneten 

keresztül 99 Ft a 6.tól 0,23% min. 300 Ft 0,142% min.137 Ft 

bankon 0,4% + 199 Ft 0,24% min. 500 Ft 0,437% min. 590 Ft 
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kívül,BANKFIÓKBÓL 

pénztári KI-fizetés 0,7% + 385 Ft 0,31% min. 504 Ft 
 pénztári BE-fizetés 0,47% + 115 Ft 0,1% min. 100 Ft 
   

 
  

 tranzakciós illeték 0,3% , max 6.000,-Ft 0,3% , max 6.000,-Ft 0,3% , max 6.000,-Ft 

Bankkártya 1. év 0Ft,   
   utána 415,-Ft / hó 0 Ft 0 Ft 

    SZÁMLANYITÁSI 
KONDICIÓK UniCredit Bank UniCredit Bank 

   
 

  
   

 
  

 Csomag neve Non-Profit Fix Kártya 
   

 
  

 számlavezetési havidíj 1.090,-Ft / hó 799,- Ft / hó 
 havi papir 

kivonatküldéssel 
 

  
 Internetbank 500,- Ft / hó 500,- Ft / hó 
 belföldi átutalások 

 
  

 havi első,bankon kívül, 
interneten keresztül első 3 ingyen   

 bankon belül, interneten 
keresztül 0,06% min. 100 Ft 0,25% min. 300 Ft 

 bankon 
belül,BANKFIÓKBÓL 0,175% min.200 Ft 0,45% min 900Ft 

 bankon kívüll,interneten 
keresztül 0,1% min. 100 Ft 0,3 % min. 320 Ft 

 bankon 
kívül,BANKFIÓKBÓL 0,2% min. 280 Ft 0,55% min. 900 Ft 

 pénztári KI-fizetés 0,2% min 250 Ft 05% min 700 Ft 
 pénztári BE-fizetés 0,03% min. 100 Ft 0,3% min. 600 Ft 
   

 
  

 tranzakciós illeték 0,3% , max 6.000,-Ft 0,3% , max 6.000,-Ft 
 Bankkártya 0 Ft 0 Ft 
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4.2. Táblagéppel kapcsolatos ajánlatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Adatforgalom sim kártyával kapcsolatos ajánlatok 

 

  
T - COM 

1. T - COM-2. 
VODAFON - 

1 VODAFON - 2 TELENOR-1. TELENOR -2. 

2 év hűség x 0 x 0 x 0 

3 GB / hó x x x 
 

x 1 GB 

havidíj 3.200,-Ft  3.200,-Ft 2.990,-Ft 
 

3.090,-Ft 2.990,-Ft 

egyszeri 
KÁRTYADÍJ 

 
5.000,-Ft 

 
3.000,- Ft 

 
3.990,-Ft 

 

 

Alternatív megoldás: Csegezi Mária telefonjához lehet TANDEM kártyát kérni, ez 2 GB 

adatforgalmat és 500 Ft NEM ELSZÁMOLHATÓ havidíjat jelent. 

 


