
 

Tájékoztató a költségalapú, Interchange ++ árazásról 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/751 rendelete (2015. április 29.) a 

kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól (EGT-vonatkozású szöveg) 

megszabja, hogy az elfogadók a kedvezményezettekkel kötött megállapodásaikban 

kötelesek az egyes fizetésikártya-kategóriák és -márkák esetében alkalmazandó 

kereskedői díjak, bankközi jutalékok és rendszerdíjak összegére vonatkozó 

információkat külön-külön megadni, kivéve, ha a kedvezményezett később írásban 

ettől eltérő kérést nyújt be. 

Az így meghatározott árazás más néven az interchange ++ (ICH++) árazás, amely 

alapján tehát az alábbi három díjtétel kerül megkülönböztetésre: 

1. Interchange díj (bankközi jutalék) 

Az Interchange díjak, azaz a bankközi jutalékok egy továbbhárított költség, amely 

mértékét a nemzetközi kártyatársaságok szabják meg. A díjat a nem az OTP 

Bank által kibocsátott kártyák elfogadásakor az elfogadó bank, azaz jelen esetben 

az OTP Bank fizeti a fizetés során használt kártya kibocsátó bankja részére a 

kártyatársaságokon keresztül.  

Az interchange díjat a kártyatársaságoka saját hirdetményükben publikálják, és 

az OTP Bank is az ebben szereplő díjmértékeket számítja fel az elfogadó 

kereskedőknek. A két nagy kártyatársaság interchange díjai az alábbi linkeken 

elérhetőek el: 

• Mastercard: https://www.mastercard.co.uk/en-gb/about-mastercard/what-
we-do/interchange/european-interchange-rates.html 
 

• VISA: https://www.visaeurope.com/about-us/interchange-fees/ 
 

2. Rendszerdíj  

A rendszerdíj a kártyatársaságok által az elfogadó bank, azaz az OTP Bank 

részére az egyes tranzakciók után felszámított díj.  A rendszerdíjakra 

vonatkozó információt a Bank a www.otpbank.hu/kartyaelfogadas honlapon teszi 

közzé a „Hirdetmény a kártyaelfogadói díjakról” c. dokumentumban, 

kártyatípusonkénti bontásban. 

Az interchange díj és a rendszerdíj mértéke változhat, melyről mind a 

kártyatársaságok, mint az elfogadó bank tájékoztatja partnereit. A díj változásával 

járó előnyöket vagy terheket minden esetben a kereskedő viseli. 

3. Kereskedői díj 

A kereskedői díj magában foglalja a fenti két kategóriába nem tartozó, de a 

tranzakciót terhelő egyéb banki költséget (pl. a tranzakció feldolgozás költségét, 

kockázati költséget stb.), valamint a bank hasznát. A kereskedői díj mértékét a 

Kártya Elfogadói Szerződés rögzíti. 

A fenti három díjtétel (interchange díj + rendszerdíj + kereskedői díj) együttesen 

alkotják a kártyaelfogadói jutalékot, mely tranzakciónként kerül felszámításra. 
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