
Utoljára frissítve: 2022. augusztus 1.

Az árfolyamok és a díjak változásaival kapcsolatos részleteket, valamint a változások hatálybalépési dátumait az
Irányelv frissítései oldalunkon találhatja meg. Ezeket a változásokat a weboldalak alján található „Jogi tudnivalók”
elemre kattintva, majd az „Irányelv frissítései” lehetőséget választva is megtekintheti. 

Belföldi: Akkor történik ilyen típusú tranzakció, ha a küldő fél és a fogadó fél az Európai Gazdasági Térség (EGT)
lakójaként azonosítható vagy regisztrált a PayPalra.  

Nemzetközi: Akkor történik ilyen típusú tranzakció, ha a küldő fél és a fogadó fél eltérő piac lakójaként
azonosítható vagy regisztrált a PayPalre. Bizonyos piacok azonos csoportba tartoznak a nemzetközi tranzakciós díjak
számítása szempontjából. A csoportokat a piacok/régiók csoportosítását tartalmazó táblázatban tekintheti meg.  

A belföldi tranzakciók díjai érvényesek azokra az euróban (EUR) vagy svéd koronában (SEK) indított nemzetközi
tranzakciókra, amelyeknél a küldő fél és a kedvezményezett is az Európai Gazdasági Térség (EGT) lakójaként
azonosítható vagy lett regisztrálva a PayPalen.  

Piackódok táblázata: Díjszabási oldalainkon kétbetűs piackódokra hivatkozhatunk. A PayPal-piackódok teljes
listáját a piackódokat tartalmazó táblázatunkban tekintheti meg.

Releváns piacok/régiók

Az alábbiakban megadott díjak a következő piacok/régiók lakosainak PayPal-számláira vonatkoznak:

Piacok/régiók listája

Magyarország (HU)

https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full


Vásárlás a PayPallel

A PayPallel ingyenesen vásárolhat vagy végezhet bármilyen más típusú kereskedelmi tranzakciót, ha nem történik
pénznemváltás.

Online vagy az üzletekben

Díj

Ingyenes (ha nem szükséges pénznemváltás)

Értékesítés a PayPallel

Árucikkek vagy szolgáltatások vásárlása vagy értékesítése, bármely más kereskedelmi tranzakció elvégzése,
jótékonysági célú adomány küldése vagy fogadása, illetve „pénz igénylése” a PayPal használatával „kereskedelmi
tranzakciónak” minősül. 

Az értékesítésre vonatkozó díjak megtekintéséhez látogasson el a PayPal kereskedői díjszabási oldalára.

Pénz küldése és fogadása

Ha pénzt küld (a „Pénz küldése” művelet „Ismerősök és család” lapjáról) vagy pénzt fogad a PayPal-számlájára
ismerőseitől vagy családjától anélkül, hogy emögött kereskedelmi tranzakció állna (vagyis a kifizetés nem foglalja
magában árucikkek vagy szolgáltatások megvásárlását vagy más kereskedelmi tranzakció végrehajtását), az
„személyes tranzakciónak” minősül. 

https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/merchant-fees


A személyes tranzakciókra vonatkozó díjak az alábbiakban olvashatók.

Belföldi személyes tranzakciók küldése

Díj

Díjmentes (ha pénznemváltás nem szükséges)

Nemzetközi személyes tranzakciók küldése

A fogadó fél címe szerinti piac Díj

Kanada, Európa I., Európa II., Észak-Európa és USA 1,99 EUR

Minden más piac/régió 3,99 EUR

A kifizetések elküldéséért felszámított díjak eltérő pénznemek esetén: A díjat abban a pénznemben
fogjuk levonni az egyenlegről, amelyben fizetendő. Ehhez lehet, hogy át kell váltanunk a díj összegét a
küldéshez használt egyenlegről arra a pénznemre, amelyben fizetendő. Ebben az esetben az „Átváltás
minden más esetben” szakaszban szereplő díjak is érvényesek.

Személyes tranzakciók fogadása

Díj

Ingyenes (ha nem szükséges pénznemváltás)

Pénznemváltás



Ha többet szeretne tudni arról, hogyan végezzük a pénznemváltást, tekintse meg a Felhasználói megállapodást. 

Lépjen be az alábbi Pénznemváltó eszközbe, hogy megtekinthesse a tranzakcióra vonatkozó jelenlegi árfolyamot. A
feltüntetett árfolyamok a befejezett tranzakció időpontja és dátuma alapján változhatnak. 

Pénznemváltó eszköz

Egyenleg átváltása üzleti számla esetében és olyan tranzakciókra
vonatkozóan, amelyeknél a fogadó fél átvállalta a pénznemváltási
díjat

Díj

3,00% plusz az átváltási alapárfolyam

A PayPalről indított átutalások

A PayPal-számlájáról általában normál átutalással utalhat pénzt a csatolt bankszámlájára vagy a jogosult
bankkártyákra. A tranzakcióhoz pénznemváltásra (és pénznemváltási díj fizetésére) )lehet szükség.  

Megjegyzés: Az üzleti számlákról történő átutalások további díjaiért látogasson el a PayPal kereskedői díjszabási
oldalára.

Egyenleg átutalása egyéni PayPal-számláról

Átutalás célja Díj

Bankszámla Díjmentes (ha pénznemváltás nem szükséges)

Egyesült államokbeli bankszámla 3,00% (ha pénznemváltás nem szükséges)

Kártyák

https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=hu_HU#currency-conversion1
https://www.paypal.com/hu/smarthelp/article/faq1976
https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/merchant-fees


Átutalás célja Díj

2,00 EUR

Egyéb felhasználói díjak

Az alábbiakban láthatók a számlája használata során felmerülő eseményekkel, igénylésekkel vagy műveletekkel
kapcsolatos díjak.

Egyéb díjak

Tevékenység Leírás Díj

PayPalről
indított
átutalás banki
elutasítása

Ezt a díjat akkor számítjuk fel, ha a felhasználó átutalást
kezdeményez a PayPalről, de a tranzakciót elutasítják, mert a
felhasználó nem megfelelő bankszámla- vagy teljesítési
adatokat adott meg.

Tekintse meg az
alábbiakban a
PayPalről történő
átutalás banki
elutasítására
vonatkozó
díjtáblázatot.

Hitelkártya és
bankkártya
megerősítése(i)

A PayPal egyes felhasználóknak hitelkártya- és bankkártya-
összekapcsolási és -megerősítési díjat számít fel a küldési
korlát növelése érdekében vagy a PayPal saját belátása szerint.
Ezt az összeget a hitelkártya vagy bankkártya sikeres
megerősítését követően visszatérítjük Önnek.

Tekintse meg alább
a hitelkártyák és
bankkártyák
összekapcsolási és
megerősítési
díjainak táblázatát.

Inaktív
PayPal-számla

Az inaktivitási díj az alább felsorolt díjak és a számlájának
fennmaradó egyenlege közül az alacsonyabb.

Lásd alább az
Inaktív PayPal-
számla díjainak
táblázatát.



Tevékenység Leírás Díj

Adatigénylés

Ezt a díjat számítjuk fel, ha Ön információkat kér azzal
kapcsolatban, milyen észszerű indokkal utasítottunk el egy
adott fizetési megbízást. Ezek a díjak nem vonatkoznak arra,
ha Ön a számláján felmerülő hiba jóhiszemű igazolására kér
információkat.

10,00 GBP vagy
12,00 EUR
(tételenként)

PayPalről indított átutalás banki elutasítására vonatkozó
díjtáblázat

Piac/régió Díj

Cseh köztársaságbeli felhasználók 200,00 CZK

Magyarországi felhasználók 1500,00 HUF

Az eurózónában regisztrált felhasználók 3,00 EUR

Hitelkártyák és bankkártyák összekapcsolási és megerősítési
díjainak táblázata

Pénznem Díj

Ausztrál dollár 2,00 AUD

Brazil real 4,00 BRL

Kanadai dollár 2,45 CAD

Cseh korona 50,00 CZK

Dán korona 12,50 DKK



Pénznem Díj

Euró 1,50 EUR

Hongkongi dollár 15,00 HKD

Magyar forint 400,00 HUF

Izraeli új sékel 8,00 ILS

Japán jen 200,00 JPY

Maláj ringgit Nem alkalmazható

Mexikói peso 20,00 MXN

Pénznem Díj

Tajvani új dollár 70,00 TWD

Új-zélandi dollár 3,00 NZD

Norvég korona 15,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso 100,00 PHP

Lengyel zloty 6,50 PLN

Orosz rubel 60,00 RUB

Szingapúri dollár 3,00 SGD

Svéd korona 15,00 SEK

Svájci frank 3,00 CHF

Thai bát 70,00 THB



Pénznem Díj

Angol font 1,00 GBP

Amerikai dollár 1,95 USD

Inaktív PayPal-számla díjainak táblázata

Pénznem Díj

Cseh korona 270,00 CZK

Dán korona 75,00 DKK

Euró 10,00 EUR

Magyar forint 3600,00 HUF

Norvég korona 105,00 NOK

Lengyel zloty 45,00 PLN

Svéd korona 100,00 SEK

Svájci frank 10,00 CHF

Angol font 9,00 GBP


