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A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI 

A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2019. október 28-val az alábbiakban módosul: 
 
1. Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák rész 
változásai: 
 
2019. október 28-tól a kártyaszámla mellett idegen, OTP Banknál forintban vezetett fizetési 
számlára és betétszámlára is be lehet fizetni ATM-en keresztül: 

 A „III. 9.1. Közös szabályok” fejezet (172) és (174) bekezdése módosításra került: 
o „(172) A Kártya az adott kártyához, (kivéve: kártyafedezet biztosítására 

végzett tranzakció és az idegen számlára történő befizetés) esetén az adott 
számlához, tartozó mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott 
Tranzakciós díj felszámítása mellett használható 

a) készpénzfelvételre, 
b) vásárlás készpénzfelvétellel tranzakcióra, 
c) pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítésére, 
d) készpénz befizetésére, a kártyaszámlára POS terminálon és azonnali 

befizetésre alkalmas ATM-en keresztül, 
e) egyenleg lekérdezésére, 
f) PIN kód megváltoztatására, 
g) ATM-en végezhető vásárlási tranzakcióra, 
h) limitek módosítására, 
i) OTPdirekt szolgáltatások igénybevételére, 
j) ügyfél-azonosításra.” 

o „(174) A Bank Engedélyező központja felé továbbított Tranzakciókat a központ 
abban az esetben tiltja meg, ha 

a) a Kártyát letiltották, vagy a Kártya használata más okból nem 
lehetséges továbbá, 

b) ha a Tranzakció összege – kivéve a készpénzbefizetés – meghaladja 
ba) a Kártyaszámla egyenlegét, vagy 
bb) a Kártyához kapcsolódó limitek mértékét.” 

 A „III. 9.1. Közös szabályok” fejezet kiegészítésre került egy új (173) bekezdéssel: 
o „(173) Az alábbi kártyás tranzakciók díját az alábbi Hirdetmények 

tartalmazzák: 

a) a kártyafedezet biztosítására végzett tranzakció esetén a tranzakciót 
kezdeményező kártya számlájára vonatkozó mindenkor hatályos 
Hirdetmény, 

b) az idegen számlára, azaz nem a kártyaszámlára történő azonnali 
befizetésre alkalmas ATM-en keresztüli befizetés esetén Az ATM-eken 
a befizetéshez használt kártya mögötti kártyaszámlától eltérő számlára 
történő készpénzbefizetésről szóló mindenkor hatályos Hirdetmény.” 

 A „III. 9.5.1. Készpénz befizetése borítékos befizetésre alkalmas ATM-en keresztül” 
fejezet (217) és (221) bekezdése módosításra került: 

o „(217) E Tranzakció a Kártya Lakossági forint betéti kártya és PIN kód 
használatával, boríték felhasználása nélkül vihető véghez készpénz fizethető 
be 

a) a kártyaszámlára vagy 
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b) idegen számlára, azaz a 18. életévét betöltött kártyabirtokos által a 
befizetés során megadott OTP Banknál forintban vezetett fizetési 
számlára vagy betétszámlára, amelyre bankfiókban pénztári befizetés 
is engedélyezett. A kivétel számlákat Az ATM-eken a befizetéshez 
használt kártya mögötti kártyaszámlától eltérő számlára történő 
készpénzbefizetésről szóló mindenkor hatályos Hirdetmény 
tartalmazza.” 

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.” 

 A „III. 9.5.1. Készpénz befizetése borítékos befizetésre alkalmas ATM-en keresztül” 
fejezet kiegészítésre került egy új (222) bekezdéssel: 

o „(222) Idegen számlára történő befizetés esetén, ha a befizetni kívánt összeg 

a) kisebb, mint az ATM-be helyezett és az ATM által valódinak talált 
bankjegyek összege: a befizetni kívánt összeg az idegen számlán, a 
különbözet pedig a kártyaszámlán kerül jóváírásra. A különbözet 
jóváírásának díját Az ATM-eken a befizetéshez használt kártya mögötti 
kártyaszámlától eltérő számlára történő készpénzbefizetésről szóló 
Hirdetmény tartalmazza. 

b) és az ATM által valódinak talált bankjegyek összege között nagyobb a 
különbség, mint 20.000 Ft, akkor a befizetési tranzakció megszakításra 
kerül.” 

 
2. Betéti Kártya Üzletszabályzat III. Üzleti betéti kártyák rész változásai: 
 
2019. október 28-tól a kártyaszámla mellett idegen, OTP Banknál forintban vezetett fizetési 
és megtakarítási számlára is be lehet fizetni ATM-en keresztül: 

 A „III. 9.1. Közös szabályok” fejezet (127) és (129) bekezdése módosításra került: 
o „(127) A Kártya az adott kártyára vonatkozó mindenkor hatályos 

Hirdetményben, (kivéve: 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 
használható 

a) készpénzfelvételre, 
b) pénzbeli ellenszolgáltatás kiegyenlítésére, 
c) készpénz befizetésére POS terminálon, 
d) egyenleg lekérdezésére, 
e) PIN kód megváltoztatására, 
f) ATM-en végezhető vásárlási tranzakcióra, 
g) OTPdirekt szolgáltatások igénybevételére, 
h) kártyafedezet biztosítására végzett tranzakcióra, 
hi) ügyfél-azonosításra.” 

o „(129) A Bank Engedélyező központja felé továbbított Tranzakciókat a központ 
abban az esetben tiltja meg, ha 

a) a Kártyát letiltották, vagy a Kártya használata más okból nem 
lehetséges továbbá, 
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b) ha a Tranzakció összege – kivéve a készpénzbefizetés – meghaladja 
ba) a Kártyaszámla egyenlegét, vagy 
bb) a Kártyához kapcsolódó limitek mértékét.” 

 A „III. 9.1. Közös szabályok” fejezet kiegészítésre került egy új (128) bekezdéssel: 
o „(128) Az alábbi kártyás tranzakciók díját az alábbi Hirdetmények 

tartalmazzák: 

a) a kártyafedezet biztosítására végzett tranzakció esetén a tranzakciót 
kezdeményező kártya számlájára vonatkozó mindenkor hatályos 
Hirdetmény, 

b) a kártyaszámlára történő azonnali befizetésre alkalmas ATM-en 
keresztüli befizetés esetén az adott kártyaszámlára vonatkozó 
mindenkor hatályos Hirdetmény, 

c) az idegen számlára, azaz nem a kártyaszámlára történő azonnali 
befizetésre alkalmas ATM-en keresztüli befizetés esetén Az ATM-eken 
a befizetéshez használt kártya mögötti kártyaszámlától eltérő számlára 
történő készpénzbefizetésről szóló mindenkor hatályos Hirdetmény.” 

 A „III. 9.4.1. Készpénz befizetése borítékos befizetésre alkalmas ATM-en keresztül” 
fejezet (167) és (171) bekezdése módosításra került: 

o „(167) E Tranzakció a Kártya Üzleti forint betéti kártya és PIN kód 
használatával, boríték felhasználása nélkül vihető véghez készpénz fizethető 
be 

a) a kártyaszámlára vagy 
b) idegen számlára, azaz a kártyabirtokos által megadott OTP Banknál 

forintban vezetett fizetési számlára vagy megtakarítási számlára, 
amelyre bankfiókban pénztári befizetés is engedélyezett. A kivétel 
számlákat Az ATM-eken a befizetéshez használt kártya mögötti 
kártyaszámlától eltérő számlára történő készpénzbefizetésről szóló 
mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza.” 

o „(171) 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.” 

 A „III. 9.4.1. Készpénz befizetése borítékos befizetésre alkalmas ATM-en keresztül” 
fejezet kiegészítésre került egy új (172) bekezdéssel: 

o „(172) Idegen számlára történő befizetés esetén, ha a befizetni kívánt összeg  

a) kisebb, mint az ATM-be helyezett és az ATM által valódinak talált 
bankjegyek összege: a befizetni kívánt összeg az idegen számlán, a 
különbözet pedig a kártyaszámlán kerül jóváírásra. A különbözet 
jóváírásának díját Az ATM-eken a befizetéshez használt kártya mögötti 
kártyaszámlától eltérő számlára történő készpénzbefizetésről szóló 
Hirdetmény tartalmazza. 

b) és az ATM által valódinak talált bankjegyek összege között nagyobb a 
különbség, mint 20.000 Ft, akkor a befizetési tranzakció megszakításra 
kerül.” 

 A „VI. A KÁRTYAFORGALOM SZÁMÁRA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁRA VONATKOZÓ 
SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK” fejezet (215) és (217) bekezdése módosításra került: 
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o „(215) Az Elkülönített számlához kapcsolódó üzleti betéti kártyával végzett 
tranzakciók összege (készpénzfelvétel, kártyaszámlára történő 
készpénzbefizetés stb.) mindig az Elkülönített számlán kerül elszámolásra. Az 
idegen számlára történő befizetés esetén a befizetett összeg a kártyabirtokos 
által a befizetés során megadott számlán kerül elszámolásra.” 

o „(217) Az Bank fiókjaiban az Elkülönített számlák javára 

a) történhet készpénz befizetés a Bank fiókjaiban 
aa) forintban vagy euróban vezetett számla esetén a Bank által 
rendszeresített befizetési lap alkalmazásával, vagy 
ab) forintban vagy euróban vezetett számla esetén bemondás útján, 
valamint 

b) megengedett bármilyen típusú és devizanemű átutalási megbízás 
jóváírása, valamint. 

c) az azonnali befizetésre alkalmas ATM-en keresztüli befizetéssel 
ca) az Elkülönített számlához tartozó üzleti forint betéti kártyával,  
cb) az OTP Banknál forintban vezetett fizetési számlához tartozó üzleti 
forint betéti kártyával vagy lakossági forint betéti kártyával.” 

 
3. Lakossági betéti kártyákra vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató 
változásai: 
 

 A „2.3 Az adatkezelés céljai” fejezet módosításra került: 
o „Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat az Általános 

Adatvédelmi Tájékoztató 3. pontjában meghatározott célokon felül a 
következő célokból, illetve az ott meghatározottakhoz képest az alábbi 
kiegészítések szerint kezeli: 

a) az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 3.1. c) pontjában foglaltakon 
belül különösen a jövőben esetlegesen felmerülő csalárd, a Bank 
érdekeit sértő ügyfélmagatartás észlelése és megelőzése,  

b) az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 3.1. c) pontjában foglaltakon 
belül különösen a követelés engedményezése esetén az engedményes 
által a követelés behajtásának eredményével, az engedményezett 
követeléssel összefüggő eljáráshoz kapcsolódó kapcsolatos eljárással 
kapcsolatos adatokra vonatkozóan kockázatkezelés és 
kockázatelemzés, 

c) a fizetéssel kapcsolatos csalások megelőzése, felderítése és vizsgálata. 
Az Adatkezelő jelen adatkezelés kapcsán nem folytat az Általános Adatvédelmi 
Tájékoztató 3.1. e) pontjában írt célok szerinti adatkezelést.” 

 
 
4. Üzleti betéti kártyákra vonatkozó kiegészítő adatkezelési tájékoztató 
változásai: 
 

 A „2.3 Az adatkezelés céljai” fejezet módosításra került: 
o „Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat az Általános 

Adatvédelmi Tájékoztató 3. pontjában meghatározott célokon felül a 
következő célokból, illetve az ott meghatározottakhoz képest az alábbi 
kiegészítések szerint kezeli: 
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a) az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 3.1. c) pontjában foglaltakon 
belül különösen a jövőben esetlegesen felmerülő csalárd, a Bank 
érdekeit sértő ügyfélmagatartás észlelése és megelőzése,  

b) az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 3.1. c) pontjában foglaltakon 
belül különösen a követelés engedményezése esetén az engedményes 
által a követelés behajtásának eredményével, az engedményezett 
követeléssel összefüggő eljáráshoz kapcsolódó kapcsolatos eljárással 
kapcsolatos adatokra vonatkozóan kockázatkezelés és 
kockázatelemzés, 

c) a fizetéssel kapcsolatos csalások megelőzése, felderítése és vizsgálata. 
Az Adatkezelő jelen adatkezelés kapcsán nem folytat az Általános Adatvédelmi 
Tájékoztató 3.1. e) pontjában írt célok szerinti adatkezelést.” 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Hirdetmény hatálybalépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a 2019. 
október 16-től hatályos Betéti Kártya Üzletszabályzat módosításáról szóló Hirdetmény. 
 
OTP Bank Nyrt.    Közzététel: 2019. október 20. 


