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Az OTP Bank Nyrt. 

2018. szeptember 1-től visszavonásig tartó promóciós vásárlási visszatérítés hivatalos 
részvételi szabályzata a 2020. február 2-ig megkötött szerződésekre vonatkozóan 

 
A Részvételi Szabályzat módosításai dőlt betűvel találhatók.  

 
 

1. Szervező 

OTP Bank Nyrt. 

1051 Budapest 

Nádor u. 16. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041585 

2. A promóció időtartama 

A promóció 2018. szeptember 1-jén 0:00 órától visszavonásig tart. A promóció visszavonásáról 

vagy módosításáról a Szervező a promócióban résztvevőket a www.otpbank.hu/hitelkartya 

oldalon tájékoztatja. 

3. Fogalmak 

Bank/Szervező: 

OTP Bank Nyrt. 

OTP Bonus hitelkártya: 

OTP Bank által kibocsátott Mastercard Bonus vagy Mastercard BonusGold fő- és társkártya, ide 

nem értve a VISA Infinite számlához kibocsátott társkártyákat. 

MCC (Merchant Category Code) kód:  

A nemzetközi kártyatársaság által, a bank- és/vagy hitelkártya elfogadó Kereskedők 

tevékenysége alapján meghatározott kereskedelmi kategóriák szerinti osztályozási rendszerben 

az egyes kategóriákhoz tartozó négy számjegyű kód. A Kereskedőket az elfogadó bankjuk sorolja 

be az adott kereskedelmi kategóriába és állítja be a Kereskedő rendszerében a kategóriához 

tartozó kódot.  

Az MCC kódot a Kártyabirtokos nem látja a vásárlásról kapott bizonylaton vagy a havi 

számlakivonaton / OTP internetbanki felületén. Az MCC kódot a Bank, a hozzá beérkező 

tranzakciós adatokban látja, és ez alapján állapítja meg a visszatérítés összegét. 

Üzlet típus: 

Azon kereskedelmi hely kereskedelmi tevékenysége, ahol az OTP Bonus hitelkártyával 

végrehajtott vásárlás történt (pl. elektronikai szaküzlet). A Bank az üzlet típusát minden esetben 

a hitelkártyát elfogadó kereskedő elfogadó bankja által a tranzakcióban megjelölt kereskedelmi 

kategória kód (ún. MCC kód) alapján határozza meg. 



2 

 

Hirdetmény:  

A mindenkor hatályos „Hirdetmény a lakossági hitelkártya termékről” című dokumentum. 

Általános visszatérítés: 

A Mastercard Bonus vagy Mastercard BonusGold kártyákra vonatkozó, a Hirdetmény 

visszatérítési funkció pontjában meghatározott, MasterCard Bonus kártya esetén 1%-os, illetve 

Gold kártya esetében maximum 2%-os visszatérítés. Az Általános visszatérítés feltételeit a 

Hirdetmény szabályozza. 

Promóciós visszatérítés: 

A jelen részvételi szabályzatban meghatározott és szabályozott az Általános visszatérítésen felül 

biztosított vásárlási visszatérítés. 

4. Részvételi feltételek 

4.1. A promócióban részt vesz minden 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által 

kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár, aki:  

▪ rendelkezik a Bank által kibocsátott OTP Bonus hitelkártya számlához kapcsolódó 

Mastercard Bonus vagy BonusGold hitelkártyával (fő- vagy társkártyával); 

▪ az aktuális naptári év december 31-ig érvényes és hatályban lévő hitelkártya 

szerződéssel és hozzá kapcsolódó aktív OTP Bonus hitelkártyával rendelkezik és nem 

kerül hátralékba a promóció kezdő időpontja és az aktuális naptári év december 31. közötti 

időszakban hitelkártya számlájával; 

▪ a meghirdetett promóciós időszakban OTP Bonus hitelkártyájával a promócióban 

meghatározott üzlet típusban vásárol. 

5. A promóció leírása 

5.1. Azok a kártyabirtokosok, akik a promóciós időszakban Mastercard Bonus vagy Mastercard 

BonusGold kártyájukkal a meghatározott üzlet típusban vásárlási tranzakciót hajtanak végre az 

Általános visszatérítésen felül további 2%-os visszatérítést kapnak a promócióban résztvevő 

üzlet típusokban, a promóció időtartama alatt történő vásárlásaik után. Így a visszatérítés összege 

az Általános visszatérítéssel együtt a promócióban résztvevő üzlet típusokban, a promóció 

időtartama alatt történő vásárlásaik után MasterCard Bonus kártya esetében a vásárlás 

összegének 3%-a, míg MasterCard BonusGold kártya esetén maximum 4%-a jelen részvételi 

feltételekben és a Hirdetményben meghatározottak szerinti módon és mértékben.   

5.2. A promóció során a Bank kizárólag az adott elszámolási időszakban lekönyvelt vásárlási 
tranzakciókat veszi figyelembe a promóciós visszatérítés meghatározása során.  

5.3. A promóciós visszatérítés összegét tranzakciónként a bank lefelé egész forintra kerekíti. 

 

6. A promócióban résztvevő üzlet típusok 

6.1. A Bank a promóciós visszatérítést évszakonként változó üzlet típusban biztosítja. Az adott 

évszakhoz kapcsolódó üzlet típusok az alábbiak: 



3 

 

Évszak Időszak Üzlet kategória Üzlet típus 

Ősz 09.01-11.30 
Elektronikai áruházak 

és lakberendezés 

Műszaki és elektronikai áruházak, lakberendezési 

áruházak, bútorboltok 

Tél 12.01-02.29 Szórakozás és éttermek 
Könyvesboltok, mozik, színházak, éttermek, 

gyorséttermek, pubok, koncertjegy vásárlás 

Tavasz 03.01-05.31 Divat és sportáruházak 
Ruházati üzletek, cipőboltok, fehérnemű boltok, 

sportáruházak 

Nyár 06.01-08.31 Utazás és szállás 
Repülőjegy vásárlás, hotelek, utazási irodák, 

autóbérlés 

 

Az egyes üzlet típusokhoz tartozó MCC kódokat jelen részvételi szabályzat 1. számú melléklete 

tartalmazza. 

6.2. A promóciós visszatérítés az üzlet típusba tartozó valamennyi kereskedőre vonatkozik. 

6.3. A promóciós visszatérítés a belföldi és külföldi tranzakciókra egyaránt vonatkozik. Nem 

forint devizanemben végrehajtott vásárlási tranzakció esetében a tranzakció hitelszámlán forint 

devizanemben történt terhelésének összegére vonatkozik. 

6.4. A promóciós visszatérítés elszámolására azon üzlet típus alapján kerül sor, ahol a 

vásárlás történt, nem vásárlás tárgyát képező árucikk alapján. Például amennyiben ősszel a 

hitelkártya birtokos egy hipermarketben elektronikai cikket vásárol, akkor ezen vásárlásra a 

promóciós visszatérítés nem vonatkozik, mivel a vásárlásra nem a promóció feltételeként 

meghatározott üzlettípusban, azaz Műszaki és elektronikai áruházban került sor. Ezen 

tranzakcióra az Általános visszatérítés változatlanul érvényes.  

6.5. Az adott üzlet kategóriához kizárólag a 6.1. pontban megjelölt üzlet típusok tartoznak, 

függetlenül attól, ha az üzlet kategória megnevezésében esetlegesen tágabb értelmezést tenne 

lehetővé. Például az „Utazás és szállás” kategóriába kizárólag a repülőjegy vásárlás, hotelek, 

utazási irodák, autóbérlés üzlet típusok tartoznak bele, a városi közlekedés, taxik, vonat- és 

buszközlekedés nem.  Hasonlóan az „Elektronikai áruházak és lakberendezés” megnevezésű 

kategóriába kizárólag az Műszaki és elektronikai áruházak, lakberendezési áruházak, bútorboltok 

tartoznak bele, mobilkommunikációs, fotó-optikai üzletek, barkácsáruházak nem. Ezen 

üzletekben végzett tranzakciókra az Általános visszatérítés változatlanul érvényes.  

6.6. Az internetes fizetés- és áruforgalom közvetítésében közreműködő szolgáltatóknál (pl. 

paypal, ebay, aliexpress, alibaba stb.) történt vásárlási forgalom besorolása a közvetítői 

szolgáltatás alapján történik, nem a közvetített árucikk alapján, így ezen tranzakciókra a 

promóciós visszatérítés nem vonatkozik.  

6.7. Amennyiben egy vásárlási tranzakció könyvelését követően áruvisszavételre vagy duplikált 

tranzakció összegének jóváírására kerül sor, azaz a vásárlási tranzakció összege a hitelszámlán 

jóváírásra kerül, a promóciós visszatérítésre ezen tranzakció tekintetében a kártyabirtokos nem 

jogosult, illetve amennyiben a visszatérítés elszámolására már sor került, a bank jogosult a 

visszatérítés összegének hitelszámlán történő terhelésére. 
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6.8. Az adott vásárlási tranzakció esetében azon kereskedő alapján kerül az üzlettípus 

besorolásra, ahol a hitelkártyával végrehajtott vásárlás történt. Például egy interneten rendelt 

műszaki cikk benzinkúton történő átvétele és kiegyenlítése esetére a promóciós visszatérítés nem 

vonatkozik, mivel a vásárlási tranzakció benzinkút üzlet típussal érkezik a bankhoz. Ezen 

tranzakcióra az Általános visszatérítés változatlanul érvényes. 

7. Promóciós visszatérítés jóváírása 

7.1. A promóciós visszatérítés az év végi elszámolással együtt, minden év decemberében a 

Hirdetményben meghatározott elszámolási időszak zárási napján kerül egy összegben jóváírásra. 

7.2. A promóciós jóváírás és a Hirdetményben meghatározott Visszatérítési funkció keretében 

történő év végi visszatérítés együttes összege nem haladhatja meg a vásárlási visszatérítés 

Hirdetményben feltüntetett havi és éves maximumát. 

8. Kártyabirtokos ügyfelek értesítése 

8.1. Azokat az OTP Bonus hitelkártyával rendelkező ügyfeleket, akik hozzájárulást adtak a 

Banknak marketing célú megkeresésekhez, a promóciós időszak kezdete előtt a promócióban 

résztvevő üzlet típusokról a Bank sms-ben vagy e-DM-ben tájékoztathatja. Azokat az OTP 

Internetbanki eléréssel rendelkező ügyfeleket, akik hozzájárulást adtak a Banknak marketing célú 

megkeresésekhez, internetes postaláda üzenet formájában is értesítheti a Bank az akcióról. 

A promócióhoz kapcsolódóan a Bank internetes felületén, a www.otpbank.hu/hitelkartya oldalon 

is elérhető az akció leírása. 

9. Általános rendelkezések 

9.1. Amennyiben a kártyabirtokos bármely okból nem felel meg a Részvételi szabályzatban 

rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett kártyabirtokos számláján korábban jóváírt vagy 

a vásárlási visszatérítés gyűjtőben megjelenített promóciós vásárlási visszatérítést (+2%) 

visszavonja. 

9.2.  A Részvételi Feltételeket a Szervező a www.otpbank.hu/hitelkartya internet címen teszi 

közzé. A Szervező a promóció teljes időtartama alatt biztosítja a Részvételi Feltételek előbbiek 

szerinti - folyamatos - elérhetőségét. 

10. Az OTP Bank felelőssége  

10.1. A Szervező nem vállal felelősséget a tőle független, a kártyarendszerek sajátosságaiból, 

azok összekapcsolódásából, hibás MCC kód besorolásból vagy a kártyaleolvasók típusából és 

azok állapotából eredő késedelmekért a promóció során. 

10.2. A Bank nem vállal felelősséget a hitelkártyát elfogadó bank kereskedelmi kategória 

kód (MCC kód) besorolásának helyességéért. 

 
Budapest, 2022. november 2.  
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1. számú melléklet 
 

ÜZLET TÍPUSOKHOZ TARTOZÓ KERESKEDELMI KATEGÓRIA KÓDOK (MCC KÓDOK) 
 

Üzlet kategória Üzlet típus MCC Kódok 

Elektronikai áruházak és 
lakberendezés 

Műszaki és elektronikai áruházak, 
lakberendezési áruházak, 

bútorboltok 

4812, 5732, 5734, 
5021, 5712, 5713, 
5714, 5719, 5722, 

5045 

Szórakozás és éttermek 
Könyvesboltok, mozik, színházak, 
éttermek, gyorséttermek, pubok, 

koncertjegy vásárlás 

5812, 7999, 5942, 
7922, 5814, 7996, 
7832, 5811,5813,  
5192, 7933, 7829, 
7929, 7991, 5735, 

7841, 7932 

Divat és sportáruházak 
Ruházati üzletek, cipőboltok, 

fehérnemű boltok, sportáruházak 

5691, 5941, 5661,  
5651, 5655, 5699, 
5641, 5621, 5611, 
5631, 5199, 5131, 
5139, 5137, 5681, 

5948 

Utazás és szállás 
Repülőjegy vásárlás, hotelek, 

utazási irodák, autóbérlés 

7011, 4722, 4511,  
minden 3-sal 

kezdődő kategória 
kód, 7512,  

4411, 7012, 7033 

 


