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A BETÉTI KÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT VÁLTOZÁSAI 

A Betéti Kártya Üzletszabályzat 2020. március 16-val az alábbiakban módosul: 
 
1. Betéti Kártya Üzletszabályzat II. Lakossági betéti és Prepaid kártyák rész 
változásai: 
 
Az Európai Bankhatóság döntésével összhangban az MNB 2020. december 31. napjáig 
meghosszabbítja a magyar pénzforgalmi szolgáltatók számára az erős ügyfél-hitelesítésről 
szóló jogszabályi rendelkezéseknek a fizetési kártyával végzett Internetes fizetési műveletek 
esetében történő megfelelés határidejét: 

 Az „I. Meghatározások” fejezetben az „Internetes biztonsági kód (3D Secure Code)” 
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 2020. szeptember 14-től 2021. január 
1-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 2020. szeptember 14-től 2021. január 1-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 (201) bekezdése módosításra került: 

o „(201) Interneten keresztüli vásárlás esetén az internetes biztonsági kód 
megadása 2020. szeptember 14-től 2021. január 1-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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2020. március 16-tól Lakossági Mastercard Devizakártya OTPdirekt internetes és SmartBank 
szolgáltatáson keresztül aktiválható, letiltható, valamint módosíthatók e kártya limitei és 
egyéb beállításai: 

 A „III. 9.9. Limitek és egyéb beállítások módosítása” fejezet (236) bekezdése 
módosításra került: 

o „(236) A lakossági betéti kártyákkal lehetőség van a kártya limitek és egyéb 
beállítások módosítására, az alábbi csatornákon: 

a) bankfiókban, 
b) az OTP Bank által üzemeltetett ATM-eken keresztül lakossági forint 

betéti kártyák vásárlási limite, kivéve: webKÁRTYA, Mastercard Online 
Junior Start kártya és Mastercard Online Junior Start Sajátkártya, 

c) az OTPdirekt internetes szolgáltatás igénybevételével a lakossági forint 
betéti kártyák limitei és egyéb beállításai, kivéve: Mastercard Online 
Junior Start kártya és Mastercard Online Junior Start Sajátkártya, 

d) az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás igénybevételével a 
lakossági betéti kártyák limitei és egyéb beállításai, kivéve: Mastercard 
Online Junior Start kártya és Mastercard Online Junior Start 
Sajátkártya, 

e) az OTPdirekt SmartBank szolgáltatás igénybevételével a lakossági 
betéti kártyák limitei és egyéb beállításai, kivéve: Mastercard Online 
Junior Start kártya és Mastercard Online Junior Start Sajátkártya. 

 A „III. 9.9. Limitek és egyéb beállítások módosítása” fejezetkorábbi (239) bekezdése 
törlésre került: 

o „(239) A Lakossági Mastercard Devizakártya limitei és egyéb beállításai 
kizárólag bankfiókban és az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatásain 
keresztül módosíthatóak.” 

 
 
Az Egyesült Királyság 2020. január 31-vel kilépett az Európai Unióból, emiatt - mint nem 
Uniós ország – külön feltüntetésre került a Külföldi használat korlátozása fogalom további 
európai országai között: 

 A „I. Meghatározások” fejezetben a „Külföldi használat korlátozása” fogalom 
módosításra került: 

o „Külföldi használat korlátozása 
A kártyahasználat földrajzi korlátozása kizárólag Card present, azaz a kártya 
vagy a kártyaadatokat hordozó eszköz fizikai jelenlétében végzett 
tranzakciókra vonatkozik. A Szerződő Fél a kártyához az alábbi korlátozásokat 
állíthatja be: 

a) a kártya csak Magyarországon használható.  
b) a kártya Európában, azaz az Európai Unió tagországaiban, valamint az 

alábbi európai országokban használható: Albánia, Andorra, Bosznia-
Hercegovina, Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Izland, 
Liechtenstein, Monaco, Montenegró, Norvégia, San Marino, Svájc, 
Szerbia, Törökország és Ukrajna, 

c) a kártya földrajzi korlátozás nélkül világszerte használható. 

A Meglepetés (Prepaid) kártya és WORLD JUDO TOUR Prepaid kártya 
világszerte használható, a beállítás nem módosítható.” 
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Egyéb módosítás: 

 A „III. 9.3. Vásárlás készpénzfelvétellel” fejezet (193) bekezdése módosításra került: 
o „(193) Az alábbi kártyákkal vásárlás készpénzfelvétellel tranzakció nem 

végezhető: 

a) Mastercard Online Junior Start kártya és Mastercard Online Junior Start 
Sajátkártya, 

b) webKÁRTYA, 
c) Lakossági Mastercard Devizakártya, 
d) Meglepetés (Prepaid) kártya és, 
e) WORLD JUDO TOUR Prepaid kártya. és 
f) a 2015. szeptember 9-ig kibocsátott Mastercard Online, valamint 

Mastercard kártyák. A Mastercard Online és Mastercard típusú kártyák 
esetén – kivéve az előző 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.” 

 Az „V. 4. MCO ISIC kártyára vonatkozó speciális rendelkezések” fejezet korábbi (278) 
bekezdése törlésre került a sürgősségi kártyapótlás 2019. szeptember 1-jei 
megszüntetése kapcsán: 

o „(278) A sürgősségi kártyapótlás során a sürgősségi kártya nem lesz ISIC, 
csupán MCO kártya, tehát a nemzetközi diákigazolvány nem kerül pótlásra.” 

 
 
2. Betéti Kártya Üzletszabályzat III. Üzleti betéti kártyák rész változásai: 
 
Az Európai Bankhatóság döntésével összhangban az MNB 2020. december 31. napjáig 
meghosszabbítja a magyar pénzforgalmi szolgáltatók számára az erős ügyfél-hitelesítésről 
szóló jogszabályi rendelkezéseknek a fizetési kártyával végzett Internetes fizetési műveletek 
esetében történő megfelelés határidejét: 

 Az „I. Meghatározások” fejezetben az „Internetes biztonsági kód(3D Secure Code)” 
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 2020. szeptember 14-től 2021. január 
1-től kötelező azon kereskedőknél, amelyek részére 

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

A Bank 2020. szeptember 14-től 2021. január 1-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 (153) bekezdése módosításra került: 

o „(153) Interneten keresztüli vásárlás esetén az internetes biztonsági kód 
megadása 2020. szeptember 14-től 2021. január 1-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.” 

 
 
Az Egyesült Királyság 2020. január 31-vel kilépett az Európai Unióból, emiatt - mint nem 
Uniós ország – külön feltüntetésre került a Külföldi használat korlátozása fogalom további 
európai országai között: 

 A „I. Meghatározások” fejezetben a „Külföldi használat korlátozása” fogalom 
módosításra került: 

o „Külföldi használat korlátozása 
A kártyahasználat földrajzi korlátozása kizárólag Card present, azaz a kártya 
vagy a kártyaadatokat hordozó eszköz fizikai jelenlétében végzett 
tranzakciókra vonatkozik. A Szerződő Fél a kártyához az alábbi korlátozásokat 
állíthatja be: 

a) a kártya csak Magyarországon használható.  
b) a kártya Európában, azaz az Európai Unió tagországaiban, valamint az 

alábbi európai országokban használható: Albánia, Andorra, Bosznia-
Hercegovina, Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Izland, 
Liechtenstein, Monaco, Montenegró, Norvégia, San Marino, Svájc, 
Szerbia, Törökország és Ukrajna, 

c) a kártya földrajzi korlátozás nélkül világszerte használható. 
Virtuális Vámkártyához a Külföldi használat korlátozása nem állítható be.” 

 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen Hirdetmény hatálybalépésével egyidejűleg a jövőre nézve hatályát veszíti a 2019. 
október 28-tól hatályos Betéti Kártya Üzletszabályzat módosításáról szóló Hirdetmény. 
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