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A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI 

A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2017. október 1-vel az alábbiakban módosul: 
 
 
1. Betéti Kártya Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések rész változásai: 
 
Az „III. 6. Tranzakciók engedélyezése és elszámolása, valamint az alkalmazott árfolyamok” 
fejezetben a továbbiakban a „külföldön” helyett a „Magyarországon kívül” és a „belföldön” 
helyett a „Magyarországon”, továbbá a Bank hálózata esetén az „OTP” helyett az „OTP Bank” 
szerepel 

 a „III. 6.1. Forint alapú kártyák árfolyamai” rész (73), (74), (75) és (76) 
bekezdésében: 

o „(73) A tranzakciók engedélyezésekor használt árfolyamok: 
a) A forintban végzett tranzakciók, az eredeti összeg változtatása nélkül, 

forintban kerülnek engedélyezésre.   
b) Az euróban/amerikai dollárban végzett tranzakciók engedélyezésekor a 

Bank az euró/amerikai dollár összeget az engedélyezés időpontjában 
érvényes, napi első deviza eladási árfolyamán számítja át forintra és 
ezen összeg kerül engedélyezésre. 

c) A Magyarországon kívül és a Magyarországon külföldön és belföldön 
nem forintban/euróban/amerikai dollárban végzett Tranzakciók 
engedélyezésekor a tranzakció eredeti pénznemét a Mastercard és 
VISA Nemzetközi Kártyaszervezetek forintra átszámítva küldik meg a 
Banknak és ezen összeg kerül engedélyezésre.” 

o „(74) A terhelési tranzakciók elszámolásakor használt árfolyamok 
a) Maestro, MasterCard és VISA típusú kártyákkal a Magyarországon kívül 

és a Magyarországon külföldön és a belföldön nem forintban végzett 
tranzakciók (kivéve: OTP Bank által Magyarországon üzemeltett euró 
töltésű ATM-ekben végzett készpénzfelvételi tranzakciók, valamint az 
OTP Bank magyarországi belföldi hálózatában, euróban és amerikai 
dollárban végzett tranzakciók) eredeti pénznemét a Nemzetközi 
Kártyaszervezet átszámítja az általa alkalmazott árfolyamon euróra. A 
Bank a Nemzetközi Kártyaszervezet által elszámolt összeget a 
Kártyaszervezet általi elszámolás napján a Banknál érvényben lévő, 
aznapi első deviza eladási árfolyamon számítja át forintra. 

b) Az OTP Bank által Magyarországon üzemeltett euró töltésű ATM-ekben 
végzett tranzakciók, valamint az OTP Bank magyarországi hálózatában, 
euróban és amerikai dollárban végzett tranzakciók árfolyama a 
tranzakció napján a Banknál érvényes, aznapi első deviza eladási 
árfolyam.” 

o „(75) A jóváíró (kereskedői áruvisszavétel vagy sztornó, stb.) tranzakciók 
elszámolásakor használt árfolyamok 

a) Maestro, MasterCard és VISA típusú kártyákkal a Magyarországon kívül 
és a Magyarországon külföldön és a belföldön nem forintban végzett 
tranzakciók (kivéve: az OTP Bank magyarországi belföldi hálózatában, 
euróban és amerikai dollárban végzett tranzakciók) eredeti pénznemét 
a Nemzetközi Kártyaszervezet átszámítja az általa alkalmazott 
árfolyamon euróra. A Bank a Nemzetközi Kártyaszervezet által 
elszámolt összeget a Kártyaszervezet általi elszámolás napján a 
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Banknál érvényben lévő, aznapi első deviza eladási árfolyamon 
számítja át forintra. 

b) Az OTP Bank magyarországi hálózatában, euróban és amerikai 
dollárban végzett tranzakciók árfolyama a tranzakció napján a Banknál 
érvényes, aznapi első deviza eladási árfolyam.” 

o „(76) Euróban és amerikai dollárban meghatározott kártya díjak és költségek 
elszámolásakor használt árfolyamok 

a) A Magyarországon kívül külföldön kártyával elvégzett készpénzfelvétel 
euróban meghatározott tranzakciós díját, a Bank a készpénzfelvételi 
tranzakció nemzetközi Kártyaszervezet általi elszámolás napján, a 
Banknál a feldolgozás napján rendelkezésre álló, aznapi első deviza 
eladási árfolyamon számítja át forintra. 

b) A Sürgősségi szolgáltatások és visszamondásának euróban vagy 
amerikai dollárban meghatározott díját a Bank a terhelés időpontjában 
a Banknál érvényes deviza eladási árfolyamon számítja át forintra.” 

 a „III. 6.2. Euró alapú kártyák árfolyamai” rész (77), (78), (79), (80) és (81) 
bekezdésében: 

o „(77) A tranzakciók engedélyezésekor használt árfolyamok: 
a) Az euróban végzett tranzakciók, az eredeti összeg változtatása nélkül, 

euróban kerülnek engedélyezésre.  
b) A forintban/amerikai dollárban végzett tranzakciók engedélyezésekor a 

Bank a forint/amerikai dollár összeget az engedélyezés időpontjában 
érvényes, napi első deviza eladási árfolyamán számítja át euróra és 
ezen összeg kerül engedélyezésre. 

c) A Magyarországon kívül és a Magyarországon külföldön és belföldön 
nem forintban/euróban/amerikai dollárban végzett tranzakciók 
engedélyezésekor a tranzakció eredeti pénznemét a Mastercard 
Nemzetközi Kártyaszervezet euróra átszámítva küldi meg a Banknak és 
ezen összeg kerül engedélyezésre.” 

o „(78) Magyarországon Belföldön forintban végzett terhelési tranzakciók 
elszámolásakor használt árfolyam 

a) OTP Bank magyarországi hálózatában végzett készpénzfelvételi és 
vásárlási tranzakciók esetén: a tranzakció napján érvényes, aznapi első 
OTP deviza vételi árfolyam.   

b) Más magyarországi belföldi hálózatban végzett készpénzfelvételi és 
vásárlási tranzakciók esetén: a Bank a MasterCard Nemzetközi 
Kártyaszervezet által elszámolt összeget a Kártyaszervezet általi 
elszámolás napján érvényes, aznapi első OTP deviza vételi árfolyamon 
számítja át euróra.” 

o „(79) Magyarországon kívül és a Magyarországon Külföldön és belföldön nem 
forintban végzett terhelési tranzakciók elszámolásakor használt árfolyam 

a) Az OTP Bank által Magyarországon üzemeltetett euró töltésű ATM-
ekben végzett készpénzfelvételi tranzakciók esetén és az OTP Bank 
magyarországi hálózatában, euróban végzett Tranzakciók esetén a 
Tranzakciók eredeti összege kerül terhelésre a Devizakártya mögött 
álló euró alapú devizaszámlán. 

b) Az OTP Bank magyarországi hálózatában, amerikai dollárban végzett 
Tranzakciók a Banknál a tranzakció napján érvényes, első OTP deviza 
eladási árfolyamon átszámításra kerülnek először forintra, majd 
euróra. 
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c) A Magyarországon kívül és a Magyarországon külföldön és belföldön 
nem forintban végzett Tranzakciók (kivéve: OTP Bank által 
Magyarországon üzemeltett euró töltésű ATM-ekben végzett 
készpénzfelvételi tranzakciók, valamint az OTP Bank magyarországi 
belföldi hálózatában, euróban és amerikai dollárban végzett 
tranzakciók) minden esetben euróban érkeznek meg a Bankhoz. 
Amennyiben a Tranzakció eredeti pénzneme nem euró, a Mastercard 
Nemzetközi Kártyaszervezet a tranzakció eredeti pénznemét átszámítja 
az általa alkalmazott árfolyamon euróra, és euróban küldi meg a 
Banknak.” 

o „(80) Magyarországon Belföldön forintban végzett jóváíró (kereskedői 
áruvisszavétel vagy sztornó, stb.) tranzakciók elszámolásakor használt 
árfolyam 

a) OTP Bank magyarországi hálózatában végzett tranzakciók esetén: a 
tranzakció napján érvényes, aznapi első OTP deviza vételi árfolyam. 

b) Más magyarországi belföldi hálózatban végzett tranzakciók esetén: a 
Bank a Mastercard Nemzetközi Kártyaszervezet által elszámolt 
összeget a Kártyaszervezet általi elszámolás napján érvényes, aznapi 
első OTP deviza vételi árfolyamon számítja át euróra. 

c) Az OTP Bank által Magyarországon üzemeltetett ATM berendezéseken 
keresztül készpénzbefizetés esetén: a befizetés napján érvényes, 
aznapi első OTP deviza eladási árfolyam.” 

o „(81) Magyarországon kívül és a Magyarországon Külföldön és belföldön nem 
forintban végzett jóváíró (kereskedői áruvisszavétel vagy sztornó, stb.) 
tranzakciók elszámolásakor használt árfolyam 

a) Az OTP Bank magyarországi hálózatában, euróban végzett Tranzakciók 
esetén az euróban végzett tranzakció összege kerül jóváírásra a 
Devizakártya mögött álló euró alapú devizaszámlán. 

b) Az OTP Bank magyarországi hálózatában, amerikai dollárban végzett 
Tranzakciók a Banknál a tranzakció napján érvényes, első OTP deviza 
eladási árfolyamon átszámításra kerülnek először forintra, majd 
euróra. 

c) A Magyarországon kívül és a Magyarországon külföldön és belföldön 
nem forintban végzett Tranzakciók (kivéve: az OTP Bank 
magyarországi belföldi hálózatában euróban és amerikai dollárban 
végzett tranzakciók) minden esetben euróban érkeznek meg a 
Bankhoz. Amennyiben a Tranzakció eredeti pénzneme nem euró, a 
Mastercard Nemzetközi Kártyaszervezet a tranzakció eredeti 
pénznemét átszámítja az általa alkalmazott árfolyamon euróra, és 
euróban küldi meg a Banknak.” 

 a „III. 6.3. Amerikai dollár alapú kártyák árfolyamai” rész (83), (84), (85) és (86) 
bekezdésében: 

o „(83) Magyarországon forintban végzett terhelési tranzakciók elszámolásakor 
használt árfolyam: 

a) OTP Bank magyarországi hálózatában végzett készpénzfelvételi és 
vásárlási tranzakciók esetén: a tranzakció napján érvényes, aznapi első 
OTP deviza vételi árfolyam.   

b) Más magyarországi belföldi hálózatban végzett készpénzfelvételi és 
vásárlási tranzakciók eredeti pénznemét a Mastercard Nemzetközi 
Kártyaszervezet átszámítja az általa alkalmazott árfolyamon euróra. A 
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Bank a Mastercard Nemzetközi Kártyaszervezet által elszámolt 
összeget a Kártyaszervezet általi elszámolás napján átszámítja a 
Banknál érvényben lévő, aznapi első deviza eladási árfolyamon 
forintra, majd az ugyanaznapi első deviza vételi árfolyamon amerikai 
dollárra.” 

o „(84) Magyarországon kívül és Magyarországon nem forintban végzett 
terhelési tranzakciók elszámolásakor használt árfolyamok 

a) A Magyarországon kívül és a Magyarországon nem forintban végzett 
tranzakciók (kivéve: OTP Bank által Magyarországon üzemeltett euró 
töltésű ATM-ekben végzett készpénzfelvételi tranzakciók, valamint az 
OTP Bank magyarországi hálózatában, euróban és amerikai dollárban 
végzett tranzakciók) eredeti pénznemét a Mastercard Nemzetközi 
Kártyaszervezet átszámítja az általa alkalmazott árfolyamon euróra. A 
Bank a Mastercard Nemzetközi Kártyaszervezet által elszámolt 
összeget a Kártyaszervezet általi elszámolás napján átszámítja a 
Banknál érvényben lévő, aznapi első deviza eladási árfolyamon 
forintra, majd az ugyanaznapi első deviza vételi árfolyamon amerikai 
dollárra. 

b) Az OTP Bank által Magyarországon üzemeltett euró töltésű ATM-ekben 
végzett tranzakciók, valamint az OTP Bank magyarországi hálózatában, 
euróban végzett tranzakciók a Banknál a tranzakció napján érvényes, 
első OTP deviza eladási árfolyamon átszámításra kerülnek forintra, 
majd az ugyanaznapi első OTP deviza vételi árfolyamon amerikai 
dollárra. 

c) Az OTP Bank magyarországi hálózatában, amerikai dollárban végzett 
Tranzakciók esetén az amerikai dollárban végzett tranzakció összege 
kerül terhelésre a kártya mögött álló amerikai dollár alapú számlán.” 

o „(85) Magyarországon forintban végzett jóváíró (kereskedői áruvisszavétel 
vagy sztornó, stb.) tranzakciók elszámolásakor használt árfolyam 

a) OTP Bank magyarországi hálózatában végzett készpénzfelvételi és 
vásárlási tranzakciók esetén: a tranzakció napján érvényes, aznapi első 
OTP deviza vételi árfolyam.   

b) Más magyarországi belföldi hálózatban végzett készpénzfelvételi és 
vásárlási tranzakciók eredeti pénznemét a Mastercard Nemzetközi 
Kártyaszervezet átszámítja az általa alkalmazott árfolyamon euróra. A 
Bank a Mastercard Nemzetközi Kártyaszervezet által elszámolt 
összeget a Kártyaszervezet általi elszámolás napján átszámítja a 
Banknál érvényben lévő, aznapi első deviza eladási árfolyamon 
forintra, majd az ugyanaznapi első deviza vételi árfolyamon amerikai 
dollárra.” 

o „(86) Magyarországon kívül és Magyarországon nem forintban végzett 
jóváíró (kereskedői áruvisszavétel vagy sztornó, stb.) tranzakciók 
elszámolásakor használt árfolyamok 

a) A Magyarországon kívül és a Magyarországon nem forintban végzett 
tranzakciók (kivéve: az OTP Bank magyarországi hálózatában, euróban 
és amerikai dollárban végzett tranzakciók) eredeti pénznemét a 
Mastercard átszámítja az általa alkalmazott árfolyamon euróra. A Bank 
a Mastercard Nemzetközi Kártyaszervezet által elszámolt összeget a 
Kártyaszervezet általi elszámolás napján átszámítja a Banknál 



 HIRDETMÉNY  
a BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

  
 A hatályba lépés napja: 2017. október 1. 

5. oldal 
 

 

érvényben lévő, aznapi első deviza eladási árfolyamon forintra, majd 
az ugyanaznapi első deviza vételi árfolyamon amerikai dollárra. 

b) Az OTP Bank által Magyarországon üzemeltett euró töltésű ATM-ekben 
végzett tranzakciók, valamint az OTP Bank magyarországi hálózatában, 
euróban végzett tranzakciók a Banknál a tranzakció napján érvényes, 
első OTP deviza eladási árfolyamon átszámításra kerülnek forintra, 
majd az ugyanaznapi első OTP deviza vételi árfolyamon amerikai 
dollárra. 

c)  Az OTP Bank hálózatában, amerikai dollárban végzett Tranzakciók 
esetén az amerikai dollárban végzett tranzakció összege kerül 
jóváírásra a kártya mögött álló amerikai dollár alapú számlán. 

 
 
2. Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák rész 
változásai: 
 
Az Üzletszabályzatba beépítésre került a „Hirdetmény az azonnali befizetést biztosító 
bankjegy-automatákról” tartalma, valamint kiegészítésre került a bankfióki és postai befizetés 
szabályaival: 

 „III. 9.5. Készpénz befizetése 
o (211) A Kártya segítségével készpénz fizethető be  

a) a Bank által Magyarországon üzemeltetett azonnali befizetésre vagy 
borítékos befizetésre és erre alkalmas ATM-en keresztül., valamint 
ATM-en keresztül pénzérme nem fizethető be. Az ATM berendezések 
kizárólag forint bankjegy befogadására alkalmasak. 

b) a magyarországi OTP bankfiókokban és a Magyar Posta hivatalaiban 
POS terminálon keresztül. 

o (212) Az alábbi kártyákkal a készpénzbefizetés tranzakció nem végezhető: 
a) Mastercard PayPass Matrica, 
b) webKÁRTYA, 
c) Meglepetés (Prepaid) kártya, 
d) Prepaid Maestro PayPass kártyák és 
e) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártya. 

 III. 9.5.1. Készpénz befizetése borítékos befizetésre alkalmas ATM-en keresztül 
o (213) E Tranzakció a Kártya és a PIN kód használatával az ATM által kiadott 

boríték felhasználásával vihető véghez. 
o (214) A befizetett összeg a Bank által történő átvételt és ellenőrzést követően 

a Tranzakció napjától számított 3 munkanapon belül kerül jóváírásra, a 
Tranzakció eredeti értéknapjával. 

o (215) A Bank a bizottságilag ellenőrzött összeget írja jóvá abban az esetben 
is, ha ez nem egyezik a Kártyabirtokos által megadott összeggel. 

o (216) ATM-en keresztül pénzérme nem fizethető be, a berendezések kizárólag 
forint bankjegy befogadására alkalmasak. 

 III. 9.5.2. Készpénz befizetése azonnali befizetésre alkalmas ATM-en keresztül 
o (217) E Tranzakció a Kártya és a PIN kód használatával, boríték felhasználása 

nélkül vihető véghez. 
o (218) A befizetett összeg a befizetést követően azonnal rendelkezésre áll a 

bankszámlán pénzforgalmi tranzakciók lebonyolítására (rendelkezésre álló 
egyenleg), de legkorábban a befizetést követő banki munkanapon kerül 
könyvelésre a számlán, a befizetés értéknapjával. 
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o (219) ATM-en keresztül pénzérme nem fizethető be, a berendezések kizárólag 
forint bankjegy befogadására alkalmasak. A befizetni kívánt bankjegyeket 
összekötni, összetűzni, összeragasztani nem szabad. 

o (220) Hamisgyanús bankjeggyel történő befizetés esetén az ATM a 
hamisgyanús bankjegyet bevonja, a bevonásról bizonylatot nyomtat. A valódi 
bankjegyek befizetése folytatódik. Amennyiben a hamisgyanús bankjegyet az 
MNB vizsgálat érvényesnek találja, a bankjegy ellenértéke a Kártyaszámlán 
utólag jóváírásra kerül. 

o (221) Egy tranzakcióval befizethető készpénz maximális 
a) összege: 3.599.500 Ft. 
b) forint bankjegyek darabszáma: maximum 200 db bankjegy helyezhető 

az ATM-be, ami a bankjegyek állapotától függően kevesebb is lehet. 
A megjelölt összeg és darabszám feletti bankjegyeket az ATM visszaadja. 

o (222) Lakossági Mastercard Devizakártyával nem végezhető befizetés az 
azonnali befizetésre alkalmas ATM-eken keresztül. 

 III. 9.5.3. Készpénz befizetése POS terminálon keresztül 
o (223) E Tranzakció a Kártya és a PIN kód használatával vihető véghez. 
o (224) A magyarországi OTP bankfiókban és a Magyar Posta hivatalaiban 

elhelyezett POS terminálon keresztül kizárólag forint befizetésére van 
lehetőség. 

o (225) A befizetett összeg a befizetést követően azonnal rendelkezésre áll a 
bankszámlán pénzforgalmi tranzakciók lebonyolítására (rendelkezésre álló 
egyenleg), de könyvelésre az alábbiak szerint kerül: 

a) bankfióki befizetés esetén a befizetés napján, de legkésőbb a 
befizetést követő banki munkanapon kerül könyvelésre a számlán, a 
befizetés értéknapjával. 

b) postai befizetés esetén legkorábban a befizetést követő banki 
munkanapon kerül könyvelésre a számlán, a befizetés értéknapjával. 

o (226) Lakossági Mastercard Devizakártyával nem végezhető befizetés POS 
terminálon keresztül. 

o (216) Forint betéti kártyával készpénz befizethető beváltóhelyen, bankfiókban 
és a postahivatalokban is. 
(217) Az alábbi kártyákkal a készpénzbefizetés tranzakció nem végezhető: 

a) Mastercard PayPass Matrica, 
b) webKÁRTYA, 
c) Meglepetés (Prepaid) kártya, 
d) Prepaid Maestro PayPass kártyák és 
e) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártya.” 

A „III. 9.4.3 Szerencsejáték fogadások ellenértékének kiegyenlítése” fejezet pontosításra 
került az alábbiak szerint: 

 „(209) Lakossági betéti kártyával kizárólag a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett 
elfogadóhelyeken, valamint az OTP által üzemeltetett ATM-eken keresztül lehet 
szerencsejáték-fogadás ellenértékét kiegyenlíteni, kivéve a webKÁRTYÁ-t és a (211) 
bekezdésben felsorolt kártyákat 

 (210) WebKÁRTYÁ-val bármely szerencsejátékkal foglalkozó szolgáltató által 
üzemeltetett internetes elfogadóhelyen lehetőség van szerencsejáték-fogadás 
ellenértékének kiegyenlítésére. 

 (209) Szerencsejáték-fogadás ellenértékének kiegyenlítésére az alábbi kártyák nem 
használhatóak: 

a) Számlakártya, 
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b) Junior Start kártya és Junior Start Sajátkártya, 
c) Mastercard Online Junior kártya és Mastercard Online Junior Sajátkártya, 
d) Mastercard Online Junior ISIC kártya, és 
e) PTE MCO Junior kártya., 
f) Mastercard PayPass Matrica, 
g) Prepaid Meglepetés kártya, 
h) Prepaid Maestro PayPass kártyák és 
i) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártya. 

 (210) Szerencsejáték-fogadás ellenértékének kiegyenlítésére OTP Bank által 
üzemeltetett ATM-en keresztül az alábbi kártyák nem használhatóak: 

a) Mastercard PayPass Matrica, 
b) Prepaid Meglepetés kártya, 
c) Prepaid Maestro PayPass kártyák és 
d) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártya. 

 
A webKÁRTYA adatainak lekérdezése az OTPdirekt SmartBank szolgáltatáson keresztüli is 
lekérdezhetőek, ezzel kapcsolatban kiegészítésre kerültek az alábbi bekezdések: 

 „III. 1. A Kártya rendelkezésre bocsátása” 
o „(67) A Kártyabirtokos a betéti kártyát a Bank értesítése alapján 

személyesen, meghatalmazott útján bankfiókban vagy postai úton kézbesítve 
veheti át, kivéve a fizikailag legyártásra nem kerülő webKÁRTYÁ-t. A kártyát 
kizárólag abban az esetben veheti át meghatalmazott, amennyiben az adott 
kártyára vonatkozó Szerződést a Szerződő Fél a kártya igénylésekor aláírta. 
A webKÁRTYA adatai kizárólag az OTPdirekt internetes szolgáltatás 
„Bankkártya, hitelkártyák / webKÁRTYA adatok” menüpontjában és az 
OTPdirekt SmartBank szolgáltatás „Bankkártyák” menüpontjában kérdezhetők 
le. Új webKÁRTYA elkészültéről a Bank a Kártyabirtokost az OTPdirekt 
internetes szolgáltatás postaládájába küldött üzenettel értesíti.” 

 „III. 2. A Kártya érvényessége, Kártyamegújítás, a Kártya megsemmisítése” 
o „(85) A Kártya az előlapján feltüntetett vagy webKÁRTYA esetén OTPdirekt 

internetes szolgáltatás „Bankkártya, hitelkártyák / webKÁRTYA adatok” 
menüpontjából és az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás „Bankkártyák” 
menüpontjában lekérdezhető érvényességi időszak utolsó napjának 24. 
órájáig érvényes.” 

o „(92) A cserekártyákat a Bank a kártyaportázási címre küldi ki, kivéve:  
a) ha a cserekártyát a Kártyabirtokos a bankfiókba kérte. 
b) A Mastercard Privát Banki Limited Edition kártya cserekártyája 

kizárólag bankfiókban vehető át. 
c) Ha a Junior Start kártyával és/vagy Junior Start Sajátkártyával 

rendelkező Kártyabirtokos betölti 14. életévét, a Junior Start kártyája 
és/vagy Junior Start Sajátkártyája helyett készülő Mastercard Online 
Junior kártya és/vagy MasterCard Online Junior Sajátkártya típusú 
cserekártya kizárólag a honos fiókban vehető át. 

d) A webKÁRTYA cserekártyájának adatai kizárólag az OTPdirekt 
internetes szolgáltatás „Bankkártya, hitelkártyák / webKÁRTYA adatok” 
menüpontjában és az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás „Bankkártyák” 
menüpontjában kérdezhetők le. A webKÁRTYA cserekártyájának 
elkészültéről a Bank a Kártyabirtokost az OTPdirekt internetes 
szolgáltatás postaládájába küldött üzenettel értesíti.” 
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 „ V. 7. A webKÁRTYÁ-ra vonatkozó speciális rendelkezések” 
o  „(289) A webKÁRTYA egy Mastercard típusú virtuális kártya, amely fizikailag 

nem kerül legyártásra. Adatait új-, pót- és cserekártya esetén a Kártyabirtokos 
OTPdirekt internetes szolgáltatás internetes szolgáltatás „Bankkártya, 
hitelkártyák / webKÁRTYA adatok” menüpontjában és az OTPdirekt 
SmartBank szolgáltatás „Bankkártyák” menüpontjában kérdezheti le. A Bank a 
kártya elkészültéről az OTPdirekt internetes szolgáltatás postaládájába küldött 
üzenettel értesíti. A kártyaadatok a következők:  

a) Kártyabirtokos neve 
b) Kártyaszám 
c) Lejárati dátum: hónap/év 
d) CVC2 kód” 

 
A „V. 1. Sajátkártyákra vonatkozó speciális rendelkezések” fejezet és a „V. 4. MCO ISIC 
kártyára vonatkozó speciális rendelkezések” fejezet kiegészítésre került a kártya 
rendeléséhez kapcsolódó a képfeltöltés határidejével az alábbi bekezdésekben: 

 „V. 1. Sajátkártyákra vonatkozó speciális rendelkezések” 
o „(265) Amennyiben a Sajátkártya igénylő a bankfiókban kezdeményezett 

kártyaigénylést követő 15 naptári napon belül nem tölt fel fényképet a Bank 
honlapján, akkor a Bank az igényelt típusnak megfelelő kártyát egy standard, 
a Bank által előre meghatározott designnal ellátott kártyaképpel bocsátja a 
rendelkezésére.” 

 „V. 4. MCO ISIC kártyára vonatkozó speciális rendelkezések” 
o „(278) Amennyiben az MCO ISIC Junior kártyát vagy az MCO ISIC kártyát 

igénylő a bankfiókban kezdeményezett kártyaigénylést követő 15 naptári 
napon belül nem tölt fel igazolványképet a Bank honlapján és nem nyilatkozik 
nappali tagozatos jogviszonyáról, a Bank – a számla típusától függően – 
Mastercard Online Junior kártyát vagy Mastercard Online kártyát bocsát a 
rendelkezésére.” 

 
A Számlatulajdonos általános és állandó meghatalmazása a bevont kártyák átvételére is 
kiterjed, ehhez kapcsolódóan módosításra kerültek az alábbi bekezdések: 

 „III. 1. A Kártya rendelkezésre bocsátása” 
o „(76) A Számlatulajdonos általános és állandó meghatalmazása, külön 

megjelölés nélkül is kiterjed a már megrendelt kártya, pótkártya, PIN kód, 
valamint a cserekártya, bevont vagy visszatartott kártya bankfióki átvételére 
is.” 

  „III. 4. A Kártya bevonása” 
o „(121) A bevont, vagy visszatartott Kártya kizárólag a Kártyabirtokos, vagy az 

általa írásban meghatalmazott természetes személy vagy a Számlatulajdonos 
általános és állandó meghatalmazottja részére szolgáltatható vissza. Az erre 
jogosultak a Bank birtokában lévő visszaszolgáltatható Kártyát 
személyazonosságuk igazolását követően, az átvételt igazoló dokumentum 
egyidejű aláírása mellett, személyesen vehetik át 

a) az ATM-et üzemeltető fiókban, vagy 
b) a Honos fiókban.” 
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A „III. 8. A kártyákhoz kapcsolódó limitek” fejezet (167) bekezdésében megjelölésre került 
az „OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista - Lakossági ügyfelek részére”: 

 „(167) A limitek módosítása az adott kártyához tartozó mindenkor hatályos 
Hirdetményben közzétett tranzakciós díj felszámítása mellett történik. Az OTPdirekt 
csatornákon keresztül kezdeményezett limitmódosítás díjának mértékét a mindenkor 
hatályos „OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista - Lakossági ügyfelek részére” 
tartalmazza.” 

 
További kiegészítések: 

 „I. Meghatározások” 
o „Összesített napi limit 

Junior Start kártyákra és Junior Start Sajátkártyára vonatkozóan egy nap alatt 
készpénzfelvételre és vásárlásra költhető összeg, amelyet kizárólag a 
Szerződő Fél határozhat meg és módosíthat.” 

 „II. 2. A kártya igénylése, a Szerződés megkötése” 
o „(9) A Bank Szerződést köthet az ügyféllel, ha 

a) cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt nem áll, és 
a Kártya önálló használatára képes, 

b) az adott kártyához tartozó mindenkor hatályos Hirdetményben 
közzétett szerződéskötési feltételeknek megfelel és 

c) pénzügyi helyzetét a Bank megfelelőnek ítéli. 
d) Új kártya igénylésére az alábbi csatornákon keresztül van lehetőség: 

da) bankfiókban, Lakossági Mastercard Devizakártya esetén kizárólag 
devizaszámla kezelő bankfiókban, 
db) a bank honlapján (www.otpbank.hu), 
dc) az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson, 
dd) az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül elektronikus 
szerződéskötéssel, amennyiben a Számlatulajdonos betöltötte 18. 
életévét, 
de) a Bankkártya HelpDesk szolgáltatáson és 
df) a Központi Információs Vonal szolgáltatáson keresztül. 

e) Mastercard Privát Banki Limited Edition kártya kizárólag bankfiókban 
igényelhető. 

f) Sajátkártya és ISIC kártya csak bankfiókban és a bank honlapján 
keresztül igényelhető.” 

o „(38) A Kártyához kapcsolódó limit mértékét - a III.8. A kártyához kapcsolódó 
limitek fejezet figyelembevételével - a főkártya birtokosa saját kártyájára 
vonatkozóan, társkártya esetében kizárólag a Számlatulajdonos, gondnokolt 
részére vezetett számlához kapcsolódó Társkártya esetén a Számlatulajdonos 
nevében eljáró Gondnok, Junior Start kártyaák és Junior Start Sajátkártya 
esetén kizárólag a Törvényes képviselő határozhatja meg 

a) a szerződéskötés során a Szerződésben, vagy 
b) a szerződéskötést követően kétoldalú szerződésmódosítással.” 

 „III. 2. A Kártya érvényessége, Kártyamegújítás, a Kártya megsemmisítése” 
o „(92) A cserekártyákat a Bank a kártyapostázási címre küldi ki, kivéve: 

a) ha a cserekártyát a Kártyabirtokos a bankfiókba kérte. 
b) A Mastercard Privát Banki Limited Edition kártya cserekártyája 

kizárólag bankfiókban vehető át. 
c) Ha a Junior Start kártyával és/vagy Junior Start Sajátkártyával 

rendelkező Kártyabirtokos betölti 14. életévét, a Junior Start kártyája 
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és/vagy Junior Start Sajátkártyája helyett készülő Mastercard Online 
Junior kártya és/vagy MasterCard Online Junior Sajátkártya típusú 
cserekártya kizárólag a honos fiókban vehető át. 

d) A webKÁRTYA cserekártyájának adatai kizárólag az OTPdirekt 
internetes szolgáltatás „Bankkártya, hitelkártyák / webKÁRTYA adatok” 
menüpontjában és az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás „Bankkátyák” 
menüpontjában kérdezhetők le. A webKÁRTYA cserekártyájának 
elkészültéről a Bank a Kártyabirtokost az OTPdirekt internetes 
szolgáltatás postaládájába küldött üzenettel értesíti.” 

 „III. 3. A Kártya letiltása, felfüggesztése” 
o „(115) A lakossági elektronikus (on-line) Kártya Szerződő Fél vagy 

Kártyabirtokos által történő letiltása a rendelkező letiltást kezdeményező 
személy által személyesen visszavonható, ha Pótkártya igénylés nem történt.” 

 „III. 9.2. Készpénzfelvétel” 
o „(179) A Kártya segítségével készpénz vehető fel 

a) ATM-ből, 
b) bankfiókban,  
c) beváltóhelyen, kivéve: Junior Start kártyával és Junior Start 

Sajátkártyával beváltóhelyen készpénz nem vehető fel.” 

 „ III. 9.3. Vásárlás készpénzfelvétellel” 
o „(189) Az alábbi kártyákkal vásárlás készpénzfelvétellel tranzakció nem 

végezhető: 
a) Junior Start kártya és Junior Start Sajátkártya, 
b) Mastercard PayPass Matrica, 
c) webKÁRTYA, 
d) Lakossági Mastercard Devizakártya, 
e) Meglepetés (Prepaid) kártya, 
f) Prepaid Maestro PayPass kártyák, 
g) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártya és 
h) a 2015. szeptember 9-ig kibocsátott Mastercard Online, valamint 

Mastercard kártyák. A Mastercard Online és Mastercard típusú kártyák 
esetén – kivéve a b)-d) pontokban felsorolt Mastercard típusú 
kártyákat – a szolgáltatás igénybe vehető a 2015. szeptember 10-ét 
követően kibocsátott új és pótkártyákkal, valamint a 2015. októbertől 
lejáró kártyák cserekártyáival.” 

 „III. 9.6. Egyenleg lekérdezése” 
o „(229) Nem lehet egyenleget lekérdezni a Magyar Posta hivatalaiban POS 

terminálon keresztül az alábbi kártyákkal: 
a) Junior Start kártyákkval és Junior Start Sajátkártyával, 
b) Meglepetés (Prepaid) kártyával, 
c) Prepaid Maestro PayPass kártyákkal és 
d) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártyával.” 

 „III. 9.9. Limitek módosítása” 
o „(236) A lakossági betéti kártyákkal lehetőség van a bankkártyához beállított 

limitek módosítására. A limitek módosíthatók: 
a) bankfiókban, 
b) az OTP Bank által üzemeltetett ATM-eken keresztül lakossági forint 

betéti kártyák vásárlási limite módosítható, kivéve: Mastercard PayPass 
Matricát és webKÁRTYÁ-t, 
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c) az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételével a lakossági forint 
betéti kártyák limitei, kivéve: Junior Start kártya és Junior Start 
Sajátkártya.  

d) az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételével a 
lakossági forint betéti kártyák limitei, kivéve: Junior Start kártya és 
Junior Start Sajátkártya. 

o (237) A Lakossági Mastercard Devizakártya, és a Junior Start kártya és Junior 
Start Sajátkártya limitei kizárólag bankfiókban módosíthatóak. 

o (238) A limit a módosítást követően 
a) 2 banki munkanapon belül lép életbe Lakossági Mastercard 

Devizakártya, és a Junior Start kártya és Junior Start Sajátkártya 
esetén, és  

b) azonnal életbe lép minden más lakossági forint betéti kártya esetén.” 
 „III. 9.10. Kártyafedezet biztosítására végzett tranzakció” 

o „(240) Kártyafedezet biztosítására végzett tranzakció nem kezdeményezhető: 
a) Junior Start kártyával és Junior Start Sajátkártyával, 
b) Számlakártyával, 
c) Mastercard PayPass Matricával, 
d) Lakossági Mastercard Devizakártyával, 
e) Meglepetés (Prepaid) kártyával, 
f) Prepaid Maestro PayPass kártyákkal és 
g) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártyával. 

 „III. 9.11. OTPay Mobilalkalmazással végezhető tranzakció” 
o „(246) Az OTPay Mobilalkalmazás szolgáltatásra az alábbi kártyákkal nem 

lehet regisztrálni: 
a) Junior Start kártyával és Junior Start Sajátkártyával, 
b) Számlakártyával, 
c) Mastercard PayPass Matricával és 
d) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártyával.” 

 „ V. 1. Sajátkártyákra vonatkozó speciális rendelkezések” 
o „(267) A cserekártyát a Bank az alábbiak szerint bocsátja a Kártyabirtokos 

rendelkezésére: 
a) Amennyiben a Kártyabirtokos lejáró kártyája helyett cserekártyaként 

Saját saját fényképpel kibocsátott kártyát szeretne, kártyájának 
lejárata előtt legkésőbb 50 naptári nappal egy új (vagy a régi) 
kártyaképet kell feltöltenie a Bank honlapján található igénylési 
felületen, régi kártyaszámának megadásával.  

b) Amennyiben a Kártyabirtokos nem tölt fel kártyaképet az internetes 
felületre, cserekártyája egy, a Bank által előre meghatározott 
kártyaképpel kerül legyártásra.” 
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 „V. 5. Junior Start kártyára és Junior Start Sajátkártyákra vonatkozó speciális 
rendelkezések” 

o „(284) A Junior Start kártyához és Junior Start Sajátkártyához Napi összevont 
limit tartozik, amely a készpénzfelvételek és vásárlási tranzakciók összevont 
összegére vonatkozó megkötés. A napi összevont limit szerződéskötéskor, 
vagy szerződés módosításkor adható meg.” 

o „(285) Junior Start kártyákkval és Junior Start Sajátkártyával az alábbi 
pénzügyi tranzakciók végezhetők: 

a) ATM-ből a napi összevont limit vagy limitmaradvány erejéig vehető fel 
készpénz.  

b) A kártyával bankfiókban a Kártyabirtokos önállóan a napi összevont 
limit vagy limitmaradvány erejéig vehet fel készpénzt. A napi 
összevont limitet meghaladó készpénzfelvétel kizárólag a törvényes 
képviselő jelenlétében lehetséges, a bizonylatot neki kell aláírnia. 
Bankfióki készpénzfelvétel esetében a PIN kódot Kártyabirtokos adja 
meg. 

c) Junior Start kártyaák és Junior Start Sajátkártya esetén a napi 
összevont limit vagy limitmaradvány erejéig teljesíthető a pénzbeli 
ellenszolgáltatás kiegyenlítése.” 

 
 
3. Betéti Kártya Üzletszabályzat III. Üzleti betéti kártyák rész változásai: 
 
Az Üzletszabályzatba beépítésre került a „Hirdetmény az azonnali befizetést biztosító 
bankjegy-automatákról” tartalma, valamint kiegészítésre került a bankfióki és postai befizetés 
szabályaival: 

 „III. 9.1. Közös szabályok 
o (124) A Kártya az adott kártyára vonatkozó mindenkor hatályos 

Hirdetményben, kártyafedezet biztosítására végzett tranzakció és az azonnali 
befizetésre alkalmas ATM-en keresztüli készpénz befizetés esetén az adott 
Pénzforgalmi és Elkülönített számlára vonatkozó mindenkor hatályos 
Hirdetményben meghatározott Tranzakciós díj felszámítása mellett használhat 

a) készpénzfelvételre, 
b) pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítésére, 
c) készpénz befizetésére, 
d) egyenleg lekérdezésére, 
e) PIN kód megváltoztatására, 
f) ATM-en végezhető vásárlási tranzakcióra, 
g) OTPdirekt szolgáltatások igénybe vételére, 
h) kártyafedezet biztosítására végzett tranzakcióra, 
i) OTPay Mobilalkalmazással végezhető tranzakciókra, 
j) ügyfél-azonosításra.” 

 „III. 9.4. Készpénz befizetése 
o (159) A Kártya segítségével készpénz fizethető be  

a) a Bank által Magyarországon üzemeltetett azonnali befizetésre vagy 
borítékos befizetésre és erre alkalmas ATM-en keresztül., valamint 
ATM-en keresztül pénzérme nem fizethető be, a berendezés kizárólag 
forint bankjegy befogadására alkalmas. 

b) a magyarországi OTP bankfiókokban és a Magyar Posta hivatalaiban 
POS terminálon keresztül. 
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o  „(160) Vámkártyával készpénzbefizetés nem végezhető. 

 III. 9.4.1. Készpénz befizetése borítékos befizetésre alkalmas ATM-en keresztül 
o (161) E Tranzakció a Kártya és a PIN kód használatával az ATM által kiadott 

boríték felhasználásával vihető véghez. 
o (162) A befizetett összeg a Bank által történő átvételt és ellenőrzést követően 

a Tranzakció napjától számított 3 munkanapon belül kerül jóváírásra, a 
Tranzakció eredeti értéknapjával. 

o (163) A Bank a bizottságilag ellenőrzött összeget írja jóvá abban az esetben 
is, ha ez nem egyezik a Kártyabirtokos által megadott összeggel. 

o (164) ATM-en keresztül pénzérme nem fizethető be, a berendezések kizárólag 
forint bankjegy befogadására alkalmasak. 

 III. 9.4.2. Készpénz befizetése azonnali befizetésre alkalmas ATM-en keresztül 
o (165) E Tranzakció a Kártya és a PIN kód használatával, boríték felhasználása 

nélkül vihető véghez. 
o (166) A befizetett összeg a befizetést követően azonnal rendelkezésre áll a 

bankszámlán pénzforgalmi tranzakciók lebonyolítására (rendelkezésre álló 
egyenleg), de legkorábban a befizetést követő banki munkanapon kerül 
könyvelésre a számlán, a befizetés értéknapjával. 

o (167) ATM-en keresztül pénzérme nem fizethető be, a berendezések kizárólag 
forint bankjegy befogadására alkalmasak. A befizetni kívánt bankjegyeket 
összekötni, összetűzni, összeragasztani nem szabad. 

o (168) Hamisgyanús bankjeggyel történő befizetés esetén az ATM a 
hamisgyanús bankjegyet bevonja, a bevonásról bizonylatot nyomtat. A valódi 
bankjegyek befizetése folytatódik. Amennyiben a hamisgyanús bankjegyet az 
MNB vizsgálat érvényesnek találja, a bankjegy ellenértéke a Kártyaszámlán 
utólag jóváírásra kerül. 

o (169) Egy tranzakcióval befizethető készpénz maximális 
a) összege: 3.599.500 Ft. 
b) forint bankjegyek darabszáma: maximum 200 db bankjegy helyezhető 

az ATM-be, ami a bankjegyek állapotától függően kevesebb is lehet. 
A megjelölt összeg és darabszám feletti bankjegyeket az ATM visszaadja. 

o (170) Mastercard Üzleti Devizakártyával nem végezhető befizetés az azonnali 
befizetésre alkalmas ATM-eken keresztül. 

 III. 9.4.3. Készpénz befizetése POS terminálon keresztül 
o (171) E Tranzakció a Kártya és a PIN kód használatával vihető véghez. 
o (172) A magyarországi OTP bankfiókban és a Magyar Posta hivatalaiban 

elhelyezett POS terminálon keresztül kizárólag forint befizetésére van 
lehetőség. 

o (173) A befizetett összeg a befizetést követően azonnal rendelkezésre áll a 
bankszámlán pénzforgalmi tranzakciók lebonyolítására (rendelkezésre álló 
egyenleg), de könyvelésre az alábbiak szerint kerül: 

a) bankfióki befizetés esetén a befizetés napján, de legkésőbb a 
befizetést követő banki munkanapon kerül könyvelésre a számlán, a 
befizetés értéknapjával. 

b) postai befizetés esetén legkorábban a befizetést követő banki 
munkanapon kerül könyvelésre a számlán, a befizetés értéknapjával. 
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o  (174) Mastercard Üzleti Devizakártyával nem végezhető befizetés POS 
terminálon keresztül. 

o (163) Forint betéti kártyával készpénz befizethető bankfiókban és a 
postahivatalokban is. 

o (164) Vámkártyával készpénzbefizetés nem végezhető.” 
 
A „III. 9.3.3 Szerencsejáték fogadások ellenértékének kiegyenlítése” fejezet (160) bekezdése 
pontosításra került az alábbiak szerint: 

 „(158) Szerencsejáték-fogadás ellenértékének kiegyenlítésére OTP Bank által 
üzemeltetett ATM-en keresztül az üzleti betéti kártyák nem használhatóak.” 

 
Az „V. A Kártyaforgalom számára elkülönített számlára vonatkozó speciális rendelkezések” 
fejezet kiegészítésre került a költségviselő és kamat elszámolási számlára vonatkozóan: 

 „(208) A Szerződő Fél rendelkezése alapján az Elkülönített számlához a Szerződő Fél 
azonos devizanemben vezetett Pénzforgalmi számlája beállítható költségviselő 
számlaként és/vagy kamat elszámolási számlaként. 

a) Költségviselő számla beállítása esetén a díjak és költségek elszámolása az 
alábbiak szerint történik: 

aa) azon Elkülönített számlához kapcsolódó díjak és költségek, amelyek a 
Pénzforgalmi és Elkülönített számlára vonatkozó mindenkor hatályos 
Hirdetmény szerint felmerüléskor esedékesek, továbbra is az 
Elkülönített számlán kerülnek elszámolásra, 

ab) azon Elkülönített számlához kapcsolódó díjak és költségek, amelyek a 
Pénzforgalmi és Elkülönített számlára vonatkozó mindenkor hatályos 
Hirdetmény szerint utólag, azaz a hónap/negyedév utolsó 
munkanapján esedékesek, a költségviselő számlaként beállított 
Pénzforgalmi számlán kerülnek elszámolásra, 

ac) az Elkülönített számlához kapcsolódó üzleti betéti kártya díjai és 
költségei - beleértve a kártyás tranzakciók díjait is - a költségviselő 
számlaként beállított Pénzforgalmi számlán kerülnek elszámolásra. 

b) Kamat elszámolási számla beállítása esetén az Elkülönített számla egyenlege 
után fizetendő kamat a beállított Pénzforgalmi számlán kerül elszámolásra. 

c) Az OTPdirekt szerződéshez kapcsolódó díjak költségviselő számlájáról és 
beállításáról a mindenkor hatályos „Kereskedelmi banki OTPdirekt 
Üzletszabályzat” rendelkezik. 

 „(209) Az Elkülönített számlához kapcsolódó üzleti betéti kártyával végzett 
tranzakciók összege (készpénzfelvétel, készpénzbefizetés stb.) mindig az Elkülönített 
számlán kerül elszámolásra.” 

 
Az „V. A Kártyaforgalom számára elkülönített számlára vonatkozó speciális rendelkezések” 
fejezet (206) és (207) bekezdésben pontosításra kerültek a számlára vonatkozó 
hirdetmények: 

 „(206) Az Elkülönített számla pozitív látraszóló egyenlege után a Bank a Szerződő Fél 
részére a forint és euró Pénzforgalmi és Elkülönített számláijára tekintetében 
érvényes betéti kamatokról szóló vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetményben 
meghatározott mértékű látraszóló betéti kamatot fizet, amely az Elkülönített számlán 
kerül jóváírásra.” 

 „(207) Az Elkülönített számla megnyitása, vezetése, felmondása, megszüntetése, 
kondíciói, valamint az Elkülönített számlán végzett forgalmak után felszámításra 
kerülő díjak, költségek, az egyenleg után fizetendő kamatok elszámolása a Szerződő 
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Félre a forint és euró Pénzforgalmi és Elkülönített számláijára tekintetében érvényes 
jutalék-, díj- és költségkondíciókról szóló vonatkozó mindenkor hatályos 
Hirdetmények, valamint a mindenkor hatályos Üzletszabályzatok rendelkezései 
alapján történik.” 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Hirdetmény hatályba lépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a 2017. 
május 15-től hatályos Betéti Kártya Üzletszabályzat módosításáról szóló Hirdetmény. 
 
OTP Bank Nyrt.    Közzététel: 2017. augusztus 1. 
 

 

 


