
7.SZ. MELLÉKLET A QUANTIS ALPHA ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE 

 
Érvényes: 2017. május 31. napjától. 

 
A jelen Díjjegyzék a QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az 
Ügyfél által fizetendő, a QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. által alkalmazott díjakat, költségeket, 
kamatokat és késedelmi kamatokat tartalmazza, az alábbiak szerint: 

 
DÍJTÉTELEK JEGYZÉKE1 
 
AMENNYIBEN EGY MÁSIK DÍJCSOMAGBA ÁTSOROLT ÜGYFÉL OLYAN TERMÉKKEL VAGY 
SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZIK, AMELYIK AZ ÚJ DÍJCSOMAGJÁBAN NEM ELÉRHETŐ, ÚGY AZ A 
KORÁBBI DÍJCSOMAG KONDÍCIÓI ALAPJÁN FOLYTATHATÓ TOVÁBB, AZONBAN ÚJONNAN 
ILYEN TERMÉK NEM VÁSÁROLHATÓ, SZERZŐDÉS NEM KÖTHETŐ. 
 

Basic Díjcsomag 
 

SZÁMLATÍPUSOK   

Normál számla vezetésének díjtételei   

Számlanyitás díja 50 000 Ft 

Számla megszüntetésének díja 5 000 Ft 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) 10 000 Ft 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) 1%, de min. 10 000 Ft 

    

Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) vezetésének díjtételei   

NYESZ számlanyitás díja nem elérhető szolgáltatás 

NYESZ számla megszüntetésének díja nem elérhető szolgáltatás 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) nem elérhető szolgáltatás 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) nem elérhető szolgáltatás 

Befizetést követő első tranzakció a befizetés erejéig  nem elérhető szolgáltatás 

    

Tartós befektetési számla (TBSZ) vezetésének díjtételei   

TBSZ számlanyitás díja nem elérhető szolgáltatás 

TBSZ számla megszüntetésének díja nem elérhető szolgáltatás 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) nem elérhető szolgáltatás 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) nem elérhető szolgáltatás 

    

QUANTIS STRATOS díjtételei   

Szerződéskötési díj:   

• 3 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• 5 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• 10 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

                                            
1 A Díjtételek jegyzéke a díjak maximális mértékét tartalmazza, egyedi megállapodás alapján ennél alacsonyabb díj is alkalmazható. 



• Whole life futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

Allokációs díj a beérkező utalás összegére vetítve nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok vételi díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok eladási díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok vételi díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok eladási díja  

nem elérhető szolgáltatás 

   

QUANTIS STRATOS VIP díjtételei   

Szerződéskötési díj:   

• 3 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• 5 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• 10 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• Whole life futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

Allokációs díj a beérkező utalás összegére vetítve nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok vételi díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok eladási díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok vételi díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok eladási díja  

nem elérhető szolgáltatás 

TRANZAKCIÓK   

Megbízások   

Befektetési jegy megbízás   

BEFEKTETÉSI ALAPOK   

A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési 
jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok 
vétele  

5%, min. 5.000 Ft 

A fentitől eltérően vásárolható alapok:   

  

  

A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési 
jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok 
eladása 

díjmentes* 



*: Amennyiben az adott befektetési alap Kezelési Szabályzata az adott visszaváltásra büntető/visszaváltási jutalék 
felszámítását teszi kötelezővé, úgy ezen jutalékot a Társaság a visszaváltáskor felszámítja. Jelen díjjegyzék a Tranzakciók 
ismerteti résznél ezen díjakat. 

Büntető jutalékok visszaváltás esetén  

Concorde Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok esetén, amennyiben a befektetési jegyek 
tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 munkanapon 
belül (T+5) ad visszaváltási megbízást 

5% 

Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap esetén, amennyiben a 
Befektetési Jegy(ek) tulajdonosa 1,5 éven (548 napon) belül visszaváltási megbízást ad 

1% 

Citadella Származtatott Alap esetén, amennyiben a Befektetési Jegy(ek) tulajdonosa 
1 éven (365 napon) belül visszaváltási megbízást ad 

3% 

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok esetén, 
amennyiben a befektetési jegyek tulajdonosa a FIFO elven meghatározott vételi 
megbízás időpontjától számított 10 munkanapon belül (T+10) ad visszaváltási 
megbízást 

2% 

Amennyiben egy adott alap visszaváltására több büntető jutalék is felszámítható lenne, úgy minden esetben csak a 
magasabb mértékű kerül felszámításra.  

Befektetési jegy megbízás visszavonása (továbbítás előtt) díjmentes 

    

Tőzsdei ügyletek   

BÉT prompt értékpapír ügyletek nem elérhető szolgáltatás 

BÉT day-trade (napon belüli) értékpapír ügyletek nem elérhető szolgáltatás 

Nemzetközi értékpapírpiaci prompt ügyletek:   

     - Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Íroszág, Németország, 
Olaszország, Spanyolország 

nem elérhető szolgáltatás 

     - Anglia nem elérhető szolgáltatás 

     - Csehország nem elérhető szolgáltatás 

     - Dánia nem elérhető szolgáltatás 

     - Hong Kong nem elérhető szolgáltatás 

     - Japán nem elérhető szolgáltatás 

     - Lengyelország nem elérhető szolgáltatás 

     - Norvégia nem elérhető szolgáltatás 

     - Oroszország (elszámolás devizája RUB) nem elérhető szolgáltatás 

     - Svájc nem elérhető szolgáltatás 

     - Svédország nem elérhető szolgáltatás 

     - Törökország (elszámolás devizája TRY) nem elérhető szolgáltatás 

     - USA nem elérhető szolgáltatás 

     - közreműködők által felszámított egyéb költség (pl. Stamp duty) nem elérhető szolgáltatás 

    

Tőzsdén kívüli ügyletek   

  

Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapír ügyletek (bizományosi) nem elérhető szolgáltatás 

  

Deviza prompt vétel, eladás (bizományosi) nem elérhető szolgáltatás 

    

Megbízások módosítása nem elérhető szolgáltatás 

Megbízások visszavonása nem elérhető szolgáltatás 



   

Pénzügyi műveletek   

Készpénzfelvétel nem elérhető szolgáltatás 

Készpénz befizetés 
A Társaság számlavezető bankja 
által felszámított díj 

Belső átvezetés saját számlák között díjmentes 

Beérkező utalás jóváírása díjmentes 

Forint utalás belföldre 
0,15%, min. 500  Ft max. 15 

000 Ft 

Forint utalás belföldre - VIBER 20 000 Ft 

Deviza utalás - EUR nem elérhető szolgáltatás 

Deviza utalás - USD nem elérhető szolgáltatás 

Deviza utalás - HUF nem elérhető szolgáltatás 

EUR, USD és HUF deviza utalás esetén:  

 Amennyiben a fenti díjakat meghaladja a közreműködő bank által felszámított díj, úgy az ügyfél felé 
felszámított díj a fentiektől eltérően a közreműködő bank által felszámított díjjal egyezik meg.  

 Amennyiben az átutalásban közreműködő bank által külső szolgáltató kerül bevonásra, úgy ezen külső 
szolgáltató díja a fenti díjakon felül felszámításra kerül. 

Egyéb devizában utalás nem lehetséges  
 

 

    

Értékpapír- és értékpapír letéti számla műveletek    

Belső transzfer saját számlák között (névértékre vetítve/típusonként)  díjmentes 

Belső transzfer számlák között (névértékre vetítve/típusonként) díjmentes 

Bejövő értékpapír jóváírása a számlán 
A külső partner által a Társaság 
részére felszámított díj. 

Belföldi értékpapír transzfer (névértékre vetítve/típusonként) 5% 

Nemzetközi értékpapír transzfer (névértékre vetítve/típusonként) 5% 

  
de min. a közreműködő 

partner által felszámított díj 

Értékpapír zárolás/feloldás / értékpapír típusonként és alkalmanként 500 Ft 

Értékpapír zárolás ügyfél kezdeményezésre / értékpapír típusonként és 
alkalmanként 

2 000 Ft 

Értékpapír feloldás ügyfél kezdeményezésre / értékpapír típusonként és 
alkalmanként 

2 000 Ft 

Letéti igazolás / darab 1 000 Ft 

Közgyűlési letéti igazolás / darab 1 000 Ft 

Értékpapír zárolás közgyűlésre / értékpapír típusonként és alkalmanként 1 500 Ft 

Fizikai értékpapír beszállítása 100 000 Ft / alkalom 

Fizikai értékpapír kiszállítása 100 000 Ft / alkalom 

Továbbá be- és kiszállítás esetén is 
a résztvevő külső szolgáltató 

által felszámított díj 

Fizikai értékpapír letéti díja (névértékre vetítve) 5,00% 

    

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK   

Számlakivonat - elektronikus/darab (számlatípusonként) 5 000 Ft 



Számlakivonat - postai / küldeményenként felszámítva  5 000 Ft 

Tranzakciós visszaigazolások - elektronikus / darab 5 000 Ft 

Tranzakciós visszaigazolások - postai / küldeményenként felszámítva 5 000 Ft 

Rendkívüli tájékoztatás, értesítés alkalmanként és dokumentumonként 10 000 Ft 

  

    

KÉSEDELMI KAMAT 
a mindenkori jegybanki 
alapkamat kétszerese  

 
 

Agent Díjcsomag 
 

A Társaság közvetítői hálózatán keresztül történő szerződéskötés esetén elérhető díjcsomag 
 

SZÁMLATÍPUSOK   

Normál számla vezetésének díjtételei   

Számlanyitás díja díjmentes 

Számla megszüntetésének díja díjmentes 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) 500 Ft 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) 0,025% 

    

Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) vezetésének díjtételei  

NYESZ számlanyitás díja díjmentes 

Számlanyitás feltételei: 

 Legalább 300 000 Ft 
befizetése a NYESZ számlára 
és 

 NYESZ számla megnyitását 
megelőzően STRATOS vagy 
STRATOS VIP termék 
vásárlása normál vagy TBSZ 
számlára. 

NYESZ számla megszüntetésének díja díjmentes 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) 200 Ft 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) díjmentes 

A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési 
jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapokra 
vonatkozó vételi és visszaváltási megbízás  

díjmentes 

Befizetést követő első tranzakció a befizetés erejéig  díjmentes 

A STRATOS és STRATOS VIP termékek a NYESZ számlán nem érhetőek el. 

    

Tartós befektetési számla (TBSZ) vezetésének díjtételei   

TBSZ számlanyitás díja díjmentes 

TBSZ számla megszüntetésének díja díjmentes 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) 500 Ft 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) 0,025% 



    

QUANTIS STRATOS díjtételei   

Szerződéskötési díj:   

• 3 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 2,5% 

• 5 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 4,5% 

• 10 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 9,0% 

• Whole life futamidő választása esetén 9,0% 

Allokációs díj a beérkező utalás összegére vetítve 3,0% 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok vételi díja  

díjmentes 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok eladási díja  

díjmentes* 

*: Amennyiben az adott befektetési alap Kezelési Szabályzata az adott visszaváltásra büntető/visszaváltási jutalék 
felszámítását teszi kötelezővé, úgy ezen jutalékot a Társaság a visszaváltáskor felszámítja. Jelen díjjegyzék a Tranzakciók 
résznél ismerteti ezen díjakat. 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok vételi díja  

Megegyezik a STRATOS-on kívüli 
befektetési jegy megbízások 

díjával 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok eladási díja  

Megegyezik a STRATOS-on kívüli 
befektetési jegy megbízások 

díjával 

QUANTIS STRATOS VIP díjtételei   

Szerződéskötési díj:   

• 3 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 1,25% 

• 5 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 2,25% 

• 10 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 4,5% 

• Whole life futamidő választása esetén 4,5% 

Allokációs díj a beérkező utalás összegére vetítve 1,5% 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok vételi díja  

díjmentes 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok eladási díja  

díjmentes* 

*: Amennyiben az adott befektetési alap Kezelési Szabályzata az adott visszaváltásra büntető/visszaváltási jutalék 
felszámítását teszi kötelezővé, úgy ezen jutalékot a Társaság a visszaváltáskor felszámítja. Jelen díjjegyzék a Tranzakciók 
résznél ismerteti ezen díjakat. 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok vételi díja  

Megegyezik a STRATOS VIP-en 
kívüli befektetési jegy 

megbízások díjával 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok eladási díja  

Megegyezik a STRATOS VIP-en 
kívüli befektetési jegy 

megbízások díjával 

    

TRANZAKCIÓK   

Megbízások   



Befektetési jegy megbízás   

BEFEKTETÉSI ALAPOK   

A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési 
jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok 
vétele  

5%, min. 5.000 Ft 

A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési 
jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok 
eladása 

díjmentes* 

*: Amennyiben az adott befektetési alap Kezelési Szabályzata az adott visszaváltásra büntető/visszaváltási jutalék 
felszámítását teszi kötelezővé, úgy ezen jutalékot a Társaság a visszaváltáskor felszámítja. Jelen díjjegyzék a Tranzakciók 
résznél ismerteti ezen díjakat. 

Büntető jutalékok visszaváltás esetén  

Concorde Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok esetén, amennyiben a befektetési 
jegyek tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 
munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást 

5% 

Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap esetén, amennyiben a 
Befektetési Jegy(ek) tulajdonosa 1,5 éven (548 napon) belül visszaváltási megbízást 
ad 

1% 

Citadella Származtatott Alap esetén, amennyiben a Befektetési Jegy(ek) tulajdonosa 
1 éven (365 napon) belül visszaváltási megbízást ad 

3% 

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok esetén, 
amennyiben a befektetési jegyek tulajdonosa a FIFO elven meghatározott vételi 
megbízás időpontjától számított 10 munkanapon belül (T+10) ad visszaváltási 
megbízást 

2% 

Amennyiben egy adott alap visszaváltására több büntető jutalék is felszámítható lenne, úgy minden esetben csak a 
magasabb mértékű kerül felszámításra.  

Befektetési jegy megbízás visszavonása (továbbítás előtt) díjmentes 

    

Tőzsdei ügyletek   

BÉT prompt értékpapír ügyletek nem elérhető szolgáltatás 

BÉT day-trade (napon belüli) értékpapír ügyletek nem elérhető szolgáltatás 

Nemzetközi értékpapírpiaci prompt ügyletek:   

     - Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Íroszág, Németország, 
Olaszország, Spanyolország 

nem elérhető szolgáltatás 

     - Anglia nem elérhető szolgáltatás 

     - Csehország nem elérhető szolgáltatás 

     - Dánia nem elérhető szolgáltatás 

     - Hong Kong nem elérhető szolgáltatás 

     - Japán nem elérhető szolgáltatás 

     - Lengyelország nem elérhető szolgáltatás 

     - Norvégia nem elérhető szolgáltatás 

     - Oroszország (elszámolás devizája RUB) nem elérhető szolgáltatás 

     - Svájc nem elérhető szolgáltatás 

     - Svédország nem elérhető szolgáltatás 

     - Törökország (elszámolás devizája TRY) nem elérhető szolgáltatás 

     - USA nem elérhető szolgáltatás 

     - közreműködők által felszámított egyéb költség (pl. Stamp duty) nem elérhető szolgáltatás 

    



Tőzsdén kívüli ügyletek   

  

Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapír ügyletek (bizományosi) nem elérhető szolgáltatás 

  

Deviza prompt vétel, eladás (bizományosi) nem elérhető szolgáltatás 

    

Megbízások módosítása nem elérhető szolgáltatás 

Megbízások visszavonása nem elérhető szolgáltatás 

    

Pénzügyi műveletek   

Készpénzfelvétel nem elérhető szolgáltatás 

Készpénz befizetés 
A Társaság számlavezető bankja 
által felszámított díj 

Belső átvezetés saját számlák között díjmentes 

Beérkező utalás jóváírása díjmentes 

Forint utalás belföldre 
0,15%, min. 500  Ft max. 15 000 

Ft 

Forint utalás belföldre - VIBER 20 000 Ft 

Deviza utalás - EUR 
 0,2%, min. 20 EUR max. 110 

EUR 

Deviza utalás - USD nem elérhető szolgáltatás 

Deviza utalás - HUF nem elérhető szolgáltatás 

EUR, USD és HUF deviza utalás esetén:  

 Amennyiben a fenti díjakat meghaladja a közreműködő bank által felszámított díj, úgy az ügyfél felé felszámított 
díj a fentiektől eltérően a közreműködő bank által felszámított díjjal egyezik meg.  

 Amennyiben az átutalásban közreműködő bank által külső szolgáltató kerül bevonásra, úgy ezen külső 
szolgáltató díja a fenti díjakon felül felszámításra kerül. 

Egyéb devizában utalás nem lehetséges  
 

 

    

Értékpapír- és értékpapír letéti számla műveletek    

Belső transzfer saját számlák között (névértékre vetítve/típusonként)  díjmentes 

Belső transzfer számlák között (névértékre vetítve/típusonként) díjmentes 

Bejövő értékpapír jóváírása a számlán 
A külső partner által a Társaság 

részére felszámított díj. 

Belföldi értékpapír transzfer (névértékre vetítve/típusonként) 5% 

Nemzetközi értékpapír transzfer (névértékre vetítve/típusonként) 5% 

  
de min. a közreműködő partner 

által felszámított díj 

Értékpapír zárolás/feloldás / értékpapír típusonként és alkalmanként 500 Ft 

Értékpapír zárolás ügyfél kezdeményezésre / értékpapír típusonként és 
alkalmanként 

2 000 Ft 

Értékpapír feloldás ügyfél kezdeményezésre / értékpapír típusonként és 
alkalmanként 

2 000 Ft 

Letéti igazolás / darab 1 000 Ft 

Közgyűlési letéti igazolás / darab 1 000 Ft 

Értékpapír zárolás közgyűlésre / értékpapír típusonként és alkalmanként 1 500 Ft 



Fizikai értékpapír beszállítása nem elérhető szolgáltatás 

Fizikai értékpapír kiszállítása nem elérhető szolgáltatás 

Továbbá be- és kiszállítás esetén is nem elérhető szolgáltatás 

Fizikai értékpapír letéti díja (névértékre vetítve) nem elérhető szolgáltatás 

    

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK   

Számlakivonat - elektronikus/darab (számlatípusonként) díjmentes 

Számlakivonat - postai / küldeményenként felszámítva  500 Ft 

Tranzakciós visszaigazolások - elektronikus / darab díjmentes 

Tranzakciós visszaigazolások - postai / küldeményenként felszámítva 500 Ft 

Rendkívüli tájékoztatás, értesítés alkalmanként és dokumentumonként 1 500 Ft 

  

    

KÉSEDELMI KAMAT 
a mindenkori jegybanki 
alapkamat kétszerese  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Private Banking Díjcsomag 
 

Amennyiben az ügyfél szerződéskötéskor legalább 15 millió Ft értékű pénzeszközt vagy a 
Társaság által kereskedhető pénzügyi eszközt a számlán elhelyez, továbbá ezen értékben az 
elhelyezett eszközökből befektetési jegyet vásárol a társaságnál és ezen portfolióértéket 
folyamatosan biztosítja. Erre vonatkozó szerződés kizárólag közvetlenül a Társasággal köthető. 
A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen díjtételek jegyzékében meghatározott 
díjak, jutalékok mértékének tekintetében a díjtételek jegyzékében meghatározott mértéktől 
az Ügyfél javára egyoldalúan eltérjen. 
 
 

SZÁMLATÍPUSOK   

Normál számla vezetésének díjtételei   



Számlanyitás díja díjmentes 

Számla megszüntetésének díja díjmentes 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) 500 Ft 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) 0,025% 

    

Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ) vezetésének díjtételei   

NYESZ számlanyitás díja díjmentes 

Számlanyitás feltételei: 
Legalább 400 000 Ft befizetése a 
NYESZ számlára. 

NYESZ számla megszüntetésének díja díjmentes 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) 200 Ft 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) 0,025% 

Befizetést követő első tranzakció a befizetés erejéig  díjmentes 

    

Tartós befektetési számla (TBSZ) vezetésének díjtételei   

TBSZ számlanyitás díja díjmentes 

TBSZ számla megszüntetésének díja díjmentes 

Havi számlavezetési díj (számla devizanemétől függetlenül) 500 Ft 

Havi letétkezelési díj (átlagos értékpapír állomány piaci értékére vetített díj) 0,025% 

    

QUANTIS STRATOS díjtételei   

Szerződéskötési díj:   

• 3 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• 5 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• 10 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

• Whole life futamidő választása esetén nem elérhető szolgáltatás 

Allokációs díj a beérkező utalás összegére vetítve nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok vételi díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok eladási díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok vételi díja  

nem elérhető szolgáltatás 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok eladási díja  

nem elérhető szolgáltatás 

QUANTIS STRATOS VIP díjtételei   

Szerződéskötési díj:   

• 3 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 1,25% 

• 5 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 2,25% 

• 10 év+ gyűjtőév futamidő választása esetén 4,5% 

• Whole life futamidő választása esetén 4,5% 



Allokációs díj a beérkező utalás összegére vetítve 1,5% 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok vételi díja  

díjmentes 

Választott futamidő alatt a Társaság weboldalán található, „Az egyes 
díjcsomagokban elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben 
elérhetővé nyilvánított befektetési alapok eladási díja  

díjmentes 

*: Amennyiben az adott befektetési alap Kezelési Szabályzata az adott visszaváltásra büntető/visszaváltási jutalék 
felszámítását teszi kötelezővé, úgy ezen jutalékot a Társaság a visszaváltáskor felszámítja. Jelen díjjegyzék a Tranzakciók 
résznél ismerteti ezen díjakat. 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok vételi díja  

Megegyezik a STRATOS VIP-en 
kívüli befektetési jegy megbízások 

díjával 

Választott futamidőn túl a Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban 
elérhető befektetési jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított 
befektetési alapok eladási díja  

Megegyezik a STRATOS VIP-en 
kívüli befektetési jegy megbízások 

díjával 

  
 

  

TRANZAKCIÓK   

Megbízások   

Befektetési jegy megbízás   

BEFEKTETÉSI ALAPOK   

A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési 
jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok 
vétele  

4%, min. 5.000 Ft, vagy 17 EUR, 
vagy 22 USD 

A Társaság weboldalán található, „Az egyes díjcsomagokban elérhető befektetési 
jegyek jegyzéke” című hirdetményben elérhetővé nyilvánított befektetési alapok 
eladása  

díjmentes* 

*A közreműködő partner által felszámított díj áthárításra kerül. Amennyiben az adott befektetési alap Kezelési Szabályzata 
az adott visszaváltásra büntető/visszaváltási jutalék felszámítását teszi kötelezővé, úgy ezen jutalékot a Társaság a 
visszaváltáskor felszámítja. Jelen díjjegyzék a Tranzakciók résznél ismerteti ezen díjakat. 

Befektetési jegy megbízás visszavonása (továbbítás előtt) díjmentes 

Büntető jutalékok visszaváltás esetén  

Concorde Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok esetén, amennyiben a befektetési 
jegyek tulajdonosa a legutoljára adott vételi megbízás időpontjától számított 5 
munkanapon belül (T+5) ad visszaváltási megbízást 

5% 

Concorde Columbus Származtatott Befektetési Alap esetén, amennyiben a 
Befektetési Jegy(ek) tulajdonosa 1,5 éven (548 napon) belül visszaváltási megbízást 
ad 

1% 

Citadella Származtatott Alap esetén, amennyiben a Befektetési Jegy(ek) tulajdonosa 
1 éven (365 napon) belül visszaváltási megbízást ad 

3% 

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt alapok esetén, 
amennyiben a befektetési jegyek tulajdonosa a FIFO elven meghatározott vételi 
megbízás időpontjától számított 10 munkanapon belül (T+10) ad visszaváltási 
megbízást (Kivéve az Aegon Pénzpiaci Befektetési Alapot és az Aegon Lengyel 
Részvény Befektetési Alapot) 

2% 

Amennyiben egy adott alap visszaváltására több büntető jutalék is felszámítható lenne, úgy minden esetben csak a 
magasabb mértékű kerül felszámításra.  

Egyéb befektetési jegy megbízás visszavonása (továbbítás előtt) díjmentes 

    



Tőzsdei ügyletek   

BÉT prompt értékpapír ügyletek 1% 

BÉT day-trade (napon belüli) értékpapír ügyletek 0,50% 

Nemzetközi értékpapírpiaci prompt ügyletek:   

     - Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Hollandia, Íroszág, Németország, 
Olaszország, Spanyolország 

1,5% 

     - Anglia 1,5% 

     - Csehország 1,5% 

     - Dánia 1,5% 

     - Hong Kong 1,5% 

     - Japán 1,5% 

     - Lengyelország 1,5% 

     - Norvégia 1,5% 

     - Oroszország (elszámolás devizája RUB) 1,5% 

     - Svájc 1,5% 

     - Svédország 1,5% 

     - Törökország (elszámolás devizája TRY) 1,5% 

     - USA 1,5% 

     - közreműködők által felszámított egyéb költség (pl. Stamp duty) 
a közreműködő fél által 

felszámított díj 

    

Tőzsdén kívüli ügyletek   

  

Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapír ügyletek (bizományosi) 1% 

  

Deviza prompt vétel, eladás (bizományosi) 0,10% 

    

Megbízások módosítása díjmentes 

Megbízások visszavonása díjmentes 

    

Pénzügyi műveletek   

Készpénzfelvétel nem elérhető szolgáltatás 

Készpénz befizetés 
A Társaság számlavezető bankja 

által felszámított díj 

Belső átvezetés saját számlák között díjmentes 

Beérkező utalás jóváírása díjmentes 

Forint utalás belföldre 0,15%, min. 500  Ft max. 15 000 Ft 

Forint utalás belföldre - VIBER 20 000 Ft 

Deviza utalás - EUR 0,2%, min. 20 EUR max. 110 EUR 

Deviza utalás - USD 0,2%, min. 26 USD max. 143 USD 

Deviza utalás - HUF 
0,2%, min. 6 000 HUF max. 33 000 

HUF 



EUR, USD és HUF deviza utalás esetén:  

 Amennyiben a fenti díjakat meghaladja a közreműködő bank által felszámított díj, úgy az ügyfél felé felszámított 
díj a fentiektől eltérően a közreműködő bank által felszámított díjjal egyezik meg.  

 Amennyiben az átutalásban közreműködő bank által külső szolgáltató kerül bevonásra, úgy ezen külső szolgáltató 
díja a fenti díjakon felül felszámításra kerül. 

Egyéb devizában utalás nem lehetséges  
 

  
 

  

Értékpapír- és értékpapír letéti számla műveletek    

Belső transzfer saját számlák között (névértékre vetítve/típusonként)  díjmentes 

Belső transzfer számlák között (névértékre vetítve/típusonként) díjmentes 

Bejövő értékpapír jóváírása a számlán 
A külső partner által a Társaság 

részére felszámított díj. 

Belföldi értékpapír transzfer (névértékre vetítve/típusonként) 5% 

Nemzetközi értékpapír transzfer (névértékre vetítve/típusonként) 5% 

  
de min. a közreműködő partner 

által felszámított díj 

Értékpapír zárolás/feloldás / értékpapír típusonként és alkalmanként 500 Ft 

Értékpapír zárolás ügyfél kezdeményezésre / értékpapír típusonként és 
alkalmanként 

2 000 Ft 

Értékpapír feloldás ügyfél kezdeményezésre / értékpapír típusonként és 
alkalmanként 

2 000 Ft 

Letéti igazolás / darab 1 000 Ft 

Közgyűlési letéti igazolás / darab 1 000 Ft 

Értékpapír zárolás közgyűlésre / értékpapír típusonként és alkalmanként 1 500 Ft 

Fizikai értékpapír beszállítása 100 000 Ft / alkalom 

Fizikai értékpapír kiszállítása 100 000 Ft / alkalom 

Továbbá be- és kiszállítás esetén is 
a résztvevő külső szolgáltató által 

felszámított díj 

Fizikai értékpapír letéti díja (névértékre vetítve) 5,00% 

    

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK   

Számlakivonat - elektronikus/darab (számlatípusonként) díjmentes 

Számlakivonat - postai / küldeményenként felszámítva  500 Ft 

Tranzakciós visszaigazolások - elektronikus / darab díjmentes 

Tranzakciós visszaigazolások - postai / küldeményenként felszámítva 500 Ft 

Rendkívüli tájékoztatás, értesítés alkalmanként és dokumentumonként 1 500 Ft 

  

    

KÉSEDELMI KAMAT 
a mindenkori jegybanki alapkamat 

kétszerese  

 


