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A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI 

A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2019. október 16-val az alábbiakban módosul: 
 
A 2019. szeptember 14-án közzétételre kerülő és 2019. október 16-tól hatályos 
Betéti Kártya Üzletszabályzat egységes szerkezetbe foglalja  

 a 2019. szeptember 14-én közzétett és 2019. szeptember 14-től hatályos 
Betéti Kártya Üzletszabályzat, valamint  

 a 2019. augusztus 16-án közzétett és 2019. október 16-tól hatályos Betéti 
Kártya Üzletszabályzat  

rendelkezéseit. 
 
1. Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák rész 
változásai: 
 
1.1. A 2019. szeptember 14-én közzétett és 2019. szeptember 14-től hatályos 
változások: 
 
Az MNB H-PIF-I-129/2019. sz. határozata alapján az erős ügyfélhitelesítés és ezen belül az 
internetes biztonsági kód kötelező használatának bevezetése 2019. szeptember 14-e helyett 
2020. szeptember 14-re elhalasztásra kerül: 

 Az „I. Meghatározások” fejezetben az „Internetes biztonsági kód” fogalom 
módosításra került: 

o „Internetes biztonsági kód (3D Secure Code) 
A Bank által generált kód, amely az internetes fizetési felületen megadva 
igazolja, hogy adott személy a jogosult Kártyabirtokos. A kódot a Bank küldi 
meg a Kártyabirtokos mobileszközére, amennyiben a Szerződő Fél kérte az 
internetes biztonsági kód szolgáltatás beállítását. 

a) Az internetes fizetési felületen Mastercard és Maestro kártyák esetén 
Mastercard SecureCode / ID Check logó, VISA kártyák esetén Verified 
by VISA / VISA Secure logó jelenik meg, amennyiben az adott 
kereskedő alkalmazza az internetes biztonsági kód szolgáltatást. 

b) A kártya adatok és az internetes biztonsági kód együttes megadása 
erős ügyfél-hitelesítésnek minősül. 

A már beállított internetes biztonsági kód szolgáltatást nem lehet törölni. 
Az internetes biztonsági kód használata 2019. szeptember 14-től 2020. 
szeptember 14-től kötelező azon kereskedőknél, amelyek részére 

a) Európai Unión belüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt kártyaelfogadói 
szolgáltatást, valamint 

b) Európai Unión kívüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt kártyaelfogadói 
szolgáltatást, de a kereskedő alkalmazza az internetes biztonsági kód 
szolgáltatást. 

A Bank 2019. szeptember 14-től 2020. szeptember 14-től kezdődően a fent 
megjelölt kereskedőknél csak olyan kártyákkal engedélyezi az internetes 
vásárlásokat, amelyekhez az internetes biztonsági kód szolgáltatás beállításra 
került.” 

 A „III. 9.4.1. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése telefonon, levélben és interneten 
keresztüli megrendelés esetén” fejezet (200) bekezdésre módosításra került: 
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o „(200) Interneten keresztüli vásárlás esetén az internetes biztonsági kód 
megadása 2019. szeptember 14-től 2020. szeptember 14-től kötelező azon 
kereskedőknél, amelyek részére: 

a) Európai Unión belüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt kártyaelfogadói 
szolgáltatást, valamint 

b) Európai Unión kívüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt kártyaelfogadói 
szolgáltatást, de a kereskedő alkalmazza az internetes biztonsági kód 
szolgáltatást. 

Ezen kereskedőknél az internetes biztonsági kód nélkül kezdeményezett 
vásárlásokat a Bank visszautasítja.” 

 
1.2. A 2019. augusztus 16-án közzétett és 2019. október 16-tól hatályos 
változások: 
 

Az ATM-en keresztüli borítékos befizetés kivezetésre kerül: 
 A „III. 9.5. Készpénz befizetése” fejezet (213) és (215) bekezdésre módosításra 

került: 
o „(213) A Kártya segítségével készpénz fizethető be  

a) a Bank által Magyarországon üzemeltetett azonnali befizetésre vagy 
borítékos befizetésre alkalmas ATM-en keresztül, valamint 

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

o „(215) Az alábbi kártyákkal a készpénzbefizetés tranzakció nem végezhető: 
a) Lakossági Mastercard Devizakártya, 

b) webKÁRTYA, 
c) Meglepetés (Prepaid) kártya, 
d) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártya.” 

 A korábbi „III. 9.5.1. Készpénz befizetése borítékos befizetésre alkalmas ATM-en 
keresztül” fejezet törlésre került: 

o „III. 9.5.1. Készpénz befizetése borítékos befizetésre alkalmas ATM-en 
keresztül 

o (216) E Tranzakció a Kártya és a PIN kód használatával az ATM által kiadott 
boríték felhasználásával vihető véghez. 

o (217) 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 (218) A Bank a bizottságilag ellenőrzött összeget írja jóvá abban az esetben 
is, ha ez nem egyezik a Kártyabirtokos által megadott összeggel. 

o (219) ATM-en keresztül pénzérme nem fizethető be, a berendezések kizárólag 
forint bankjegy befogadására alkalmasak.” 

A „III. 9.5.1. Készpénz befizetése azonnali befizetésre alkalmas ATM-en keresztül” fejezet 
korábbi (225) bekezdése törlésre került: 

o „(225) Lakossági Mastercard Devizakártyával nem végezhető befizetés az 
azonnali befizetésre alkalmas ATM-eken keresztül.” 

A „III. 9.5.2. Készpénz befizetése POS terminálon keresztül” fejezet korábbi (229) bekezdése 
törlésre került: 

o „(229) Lakossági Mastercard Devizakártyával nem végezhető befizetés POS 
terminálon keresztül.” 
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2. Betéti Kártya Üzletszabályzat III. Üzleti betéti kártyák rész változásai: 
 
2.1. A 2019. szeptember 14-én közzétett és 2019. szeptember 14-től hatályos 
változások: 
 
Az MNB H-PIF-I-129/2019. sz. határozata alapján az erős ügyfélhitelesítés és ezen belül az 
internetes biztonsági kód kötelező használatának bevezetése 2019. szeptember 14-e helyett 
2020. szeptember 14-re elhalasztásra kerül: 

 Az „I. Meghatározások” fejezetben az „Internetes biztonsági kód” fogalom 
módosításra került: 

o „Internetes biztonsági kód (3D Secure Code) 
A Bank által generált kód, amely az internetes fizetési felületen megadva 
igazolja, hogy adott személy a jogosult Kártyabirtokos. A kódot a Bank küldi 
meg a Kártyabirtokos mobileszközére, amennyiben a Szerződő Fél kérte az 
internetes biztonsági kód szolgáltatás beállítását. 

a) Az internetes fizetési felületen Mastercard kártyák esetén Mastercard 
SecureCode / ID Check logó, VISA kártyák esetén Verified by VISA / 
VISA Secure logó jelenik meg, amennyiben az adott kereskedő 
alkalmazza az internetes biztonsági kód szolgáltatást. 

b) A kártya adatok és az internetes biztonsági kód együttes megadása 
erős ügyfél-hitelesítésnek minősül. 

A már beállított internetes biztonsági kód szolgáltatást nem lehet törölni. 
Az internetes biztonsági kód használata 2019. szeptember 14-től 2020. 
szeptember 14-től kötelező azon kereskedőknél, amelyek részére 

a) Európai Unión belüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt kártyaelfogadói 
szolgáltatást, valamint 

b) Európai Unión kívüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt kártyaelfogadói 
szolgáltatást, de a kereskedő alkalmazza az internetes biztonsági kód 
szolgáltatást. 

A Bank 2019. szeptember 14-től 2020. szeptember 14-től kezdődően a fent 
megjelölt kereskedőknél csak olyan kártyákkal engedélyezi az internetes 
vásárlásokat, amelyekhez az internetes biztonsági kód szolgáltatás beállításra 
került.” 

 A „III. 9.3.1. Pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítése telefonon, levélben és interneten 
keresztüli megrendelés esetén” fejezet (152) bekezdésre módosításra került: 

o „(152) Interneten keresztüli vásárlás esetén az internetes biztonsági kód 
megadása 2019. szeptember 14-től 2020. szeptember 14-től kötelező azon 
kereskedőknél, amelyek részére: 

a) Európai Unión belüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt kártyaelfogadói 
szolgáltatást, valamint 

b) Európai Unión kívüli pénzforgalmi szolgáltató nyújt kártyaelfogadói 
szolgáltatást, de a kereskedő alkalmazza az internetes biztonsági kód 
szolgáltatást. 

Ezen kereskedőknél az internetes biztonsági kód nélkül kezdeményezett 
vásárlásokat a Bank visszautasítja.” 
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2.2. A 2019. augusztus 16-án közzétett és 2019. október 16-tól hatályos 
változások: 
 
Az ATM-en keresztüli borítékos befizetés kivezetésre kerül: 

 A „III. 9.4. Készpénz befizetése” fejezet (163) és (165) bekezdésre módosításra 
került: 

o „(163) A Kártya segítségével készpénz fizethető be  
a) a Bank által Magyarországon üzemeltetett azonnali befizetésre vagy 

borítékos befizetésre alkalmas ATM-en keresztül, valamint 

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

o „(165) Virtuális Vámkártyával és Mastercard Üzleti Devizakártyával 
készpénzbefizetés nem végezhető.” 

 A korábbi „III. 9.4.1. Készpénz befizetése borítékos befizetésre alkalmas ATM-en 
keresztül” fejezet törlésre került: 

o „III. 9.4.1. Készpénz befizetése borítékos befizetésre alkalmas ATM-en 
keresztül 

o (166) E Tranzakció a Kártya és a PIN kód használatával az ATM által kiadott 
boríték felhasználásával vihető véghez. 

o (167) 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 (168) A Bank a bizottságilag ellenőrzött összeget írja jóvá abban az esetben 
is, ha ez nem egyezik a Kártyabirtokos által megadott összeggel. 

o (169) ATM-en keresztül pénzérme nem fizethető be, a berendezések kizárólag 
forint bankjegy befogadására alkalmasak.” 

o A „III. 9.4.1. Készpénz befizetése azonnali befizetésre alkalmas ATM-en keresztül” 
fejezet korábbi (175) bekezdése törlésre került: 

o „(175) Mastercard Üzleti Devizakártyával nem végezhető befizetés az azonnali 
befizetésre alkalmas ATM-eken keresztül.” 

o A „III. 9.4.2. Készpénz befizetése POS terminálon keresztül” fejezet korábbi (179) 
bekezdése törlésre került: 

o „(179) Mastercard Üzleti Devizakártyával nem végezhető befizetés POS 
terminálon keresztül.” 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Hirdetmény hatálybalépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a 2019. 
szeptember 14-től hatályos Betéti Kártya Üzletszabályzat módosításáról szóló Hirdetmény. 
 
OTP Bank Nyrt.    Közzététel: 2019. szeptember 14. 


