MKB SZÉP Kártya elfogadói szerződés kitöltési útmutatója
Legyen Ön is minél előbb Kártyaelfogadó Partnerünk!

Annak érdekében, hogy a Munkavállalók Önnél is mielőbb igénybe vehessék az MKB SZÉP Kártya nyújtotta lehetőségeket, a kártyát kibocsátó
pénzforgalmi szolgáltató és a kártyaelfogadó szolgáltató között az MKB SZÉP Kártya honlapról letölthető kártyaelfogadási szerződés megkötésére
van szükség. A szerződést nemcsak le lehet tölteni, hanem a szerzésbe beírhatók a szolgáltatói adatok. Igy már a kész szerződést
lehet kinyomtatni, mely ezt követően a szolgáltató nevében aláírható. A szerződés létrejöttét nagyban meggyorsítja, ha a kitöltött és a
szolgáltató által aláírt szerződés beküldésekor minden szükséges melléklet csatolásra kerül, s nem kell pótlólag ezeket bekérni/beküldeni.
A kártyaelfogadó vállalkozási típusa szerint csoportosítva az adott formánál X-szel jelölt dokumentumokat kell beküldeni a
szerződés aláírt 2 példányával egyidejűleg:
Gazdálkodó
szervezet

Önkormányzat

Egyéni
vállalkozó

Adószámos
magánszemély

önkormányzati engedély

-

X

-

-

egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételét,
nyilvántartási számát igazoló
dokumentum másolata

-

-

X

-

aláírási címpéldány

X

X

bankszámlaszerződés vagy
bankszámlakivonat másolata

X

X

X

X

1. sz. telephely melléklet

X

X

X

X

Dokumentum típus

-

A kártyaelfogadó szempontjából kiemelt jelentőségű az 1. sz. melléklet megfelelő kitöltése, mert ez teszi elérhetővé az SZÉP Kártyabirtokosok
számára az adott létesítményt. A POS terminál adatainak megadása elindítja a terminál olyan központilag irányított/szervezett paraméterezését,
amely engedélyezi az MKB SZÉP Kártya elfogadását az adott terminálon.
Fontos tudni, hogy a Kártyaelfogadónak mindenképpen biztosítani kell a telefonos és az internetes elfogadást, mert ezek az elfogadási módok
akkor is lehetővé teszik pld egy szállodában a hétvégi üdülés ellenértékének SZÉP Kártyás megfizetését, amennyiben valamilyen előre nem
látható okból nem működik a terminálos elfogadás.

1. sz. telephely mellékleten telephelyenként külön-külön kitöltendő
Dokumentum típus

Gazdálkodó
szervezet

Önkormányzat

Egyéni
vállalkozó

Adószámos
magánszemély

szolgáltatási hely neve

X

X

X

X

szolgáltatási hely címe:

X

X

X

X

számlázás adatai

X

X

X

X
-

Alszámlaszámok elfogadására
vonatkozó adatok
a telephely szolgáltatásainak
meghatározása

X

X

X

X

POS terminál 8számjegyű kódja
(terminálonként)

X

X

X

X

kihelyező bank neve

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

minőségi besorolás és fokozat

POS elfogadás esetén

Fizetési módok
internetes
webshopon
telefonos engedélyeztetéssel
előrefizetéses engedélyezéssel
A telephely adatainak feldolgozásához fontos, hogy a telephely-adatlap elején jelezzék, hogy az adott mellékleten új telephelyet jelentenek be,
vagy egy korábban már az MKB felé bejelentett telephelyről van szó, ahol a korábban bejelentett telephely valamelyik adatát szeretnék
módosítani. Amennyiben több telephelyet jelentenek be, a kitölthető Telephely bejelentőt is célszerű használni.
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Tájékoztató a szolgáltató adataiban történő változás bejelentéséről
Amennyiben a szolgáltató MKB Bank felé korábban bejelentett adataiban változás áll be kérjük azt az MKB Bank felé 8 munkanapon belül
bejelenteni. A változásbejelentést történhet elektronikusan az szolgaltato.mkbszepkartya@mkb.hu címre küldött e-mail-ben,
vagy a papír alapon az MKB Bank Nyrt 1821 Budapest MKB SZÉP Kártya címre küldött cégszerűen aláírt levélben. (e-mail-es verzió esetén
a kitöltött cégszerűen aláírt anyagról/táblázatról készült PDF fájlt várjuk)
Amennyiben a változás a cég adatait érintik a szolgáltatói szerződés első oldalán lévő táblázat felhasználásával, a cégnév, az adószám és a
megváltozott adat megadásával célszerű az MKB-t tájékoztatni:

Szolgáltató azonosítója: S……………………………

Cégnév (vagy egyéni vállalkozó, magánszállásadó neve):
Vállalkozás székhelye: ir. sz.: __ __ __ __ település: ………………………………………………….……………………...…..
(cégbírósági bejegyzésben/vállalkozói igazolványban szereplő) utca, hsz.: …………………………………………………………………...………

Levelezési cím: ir. sz.: __ __ __ __ település: …………………………………...… utca: …………………………………………
Költség átterhelési bizonylat ( továbbiakban Bizonylat) adatai (amennyiben eltér a székhely adataitól, és/vagy eltér a
telephelyi adatoknál közölt bizonylati adatoktól)

Cégnév: ……………………………………………………………………………….. Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _
Bizonylat cím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Képviselő, beosztása:
Kapcsolattartó neve: …………………………………………….……………………………………………………..…………………………
Telefonszám : ……………………………………. E-mail cím:……………………………………………………………………………………….
Belföldi bankszámlaszám : _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ (Ha ide kéri az
utalást!)

Adószám:

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ -_ _

Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám, vagy önkormányzati eng. szám:
Főtevékenység (TEÁOR’08 kódja és megnevezése):
A cég más szolgáltatás tekintetében szerződéses kapcsolatban áll az MKB Bank Nyrt-vel: igen/nem

Amennyiben a változás egy telephely adatait érintik a szolgáltatói szerződés telephelymellékletét képező táblázat felhasználásával, a
telephely azonosító, a cégnév, az adószám valamint a megváltozott adat megadásával célszerű az MKB-t tájékoztatni:
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Telephely azonosítója: ………………………………...

Szolgáltatási hely neve (fantázianév):

új

telephely



Szolgáltatási hely címe: ir. sz.: __ __ __ __

meglévő telephely adatainak
módosítása 

település: ……………………………..……………… utca: …………………………………………….………

GPS koordináta: __ __.__ __ __ __ __ __; __ __.__ __ __ __ __ __ vagy __° __ __’__ __ __.__ __; __° __ __’__ __ __.__ __
Telefonszám: 06 __ __ - __ __ __ __ __ __ __

Kedvezmény:

E-mail:

Honlap:

A telephely szolgáltatásainak meghatározása (A megfelelőt kérjük jelölni. Több lehetőség is megjelölhető. )
Szálláshely szolgáltatás (nyújtott szolgáltatás jelölése)

kód:1111



szálloda



apartman



panzió



fogadó



kemping



üdülőház



turistaszálló



ifjúsági szálló



magánszállás



egyéb szállás



falusi szállás



belföldi utazásközvetítés és
szervezés (TEÁOR’08 79.11ből belföldi szálláshely
foglalása és belföldi utazás
foglalása)

Utazásszervez
őnél az MKEH
(csillag, korona, napraforgó, stb.)
engedély
száma:
Vendéglátás szolgáltatás (nyújtott szolgáltatás jelölése)



belföldi

utazásszervezés

(TEÁOR’08 79.12.-ből belföldi
előre
összeállított
utazási
csomagok értékesítése)

Minőségi besorolás és fokozat:



étterem



önkiszolgáló étterem



üzemi étkezde



étkező kocsi



mozgó vendéglátás



egyéb, éspedig:

Minőségi besorolás:

kód:2222



(kategória.)

Szabadidő szolgáltatás (nyújtott szolgáltatás jelölése)




büfé

dentálhigiéniai kezelés
fizikoterápia,
ergoterápia,
gyógytestnevelés

kód:3333



sóterápiás barlang



park és strandszolgáltatás



sporthorgászat



színházi, színpadi alkotások



sípálya



sporthajó kikötő



terhesgondozás



cirkusz, zenekarok előadásai



törökfürdő, szauna, gőzfürdő



sportlétesítmény
éspedig

működtetése



diagnosztikai szolgáltatás



egyéni művészek előadásai



szolárium



sportegyesületi
éspedig

tevékenység,



akupunktúra



múzeumok, gyűjtemények





sport,
szabadidős
éspedig:



beszédterápia



állat- és növénykert





szabadidős,
kölcsönzése



homeopátia



nemzeti park, védett tájegység





természetgyógyászat





belvízi személyszállítás
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vidám,-szórakoztatópark
(vízicsúszda, témaparkok)
belföldi idegenvezetés




testsúlycsökkentő,
szalon

fogyasztó

nem egészségügyi masszázs
fittness és testépítés
versenyistálló, ló- és kennelek
szolgáltatásai
orvosi gyógymasszázs



lovas terápia



látásvizsgálat



egyéb:

képzés,
sporteszköz

3/5

MKB SZÉCHENYI PIHENŐ KÁRTYA elfogadás az alábbi módokon: (a megfelelőt kérjük jelölni, több mód is választható, de az Internetes és
telefonos engedélyeztetés feltételeit mindenképp biztosítani kell a szolgáltatónak):

Szolgáltatási hely neve (fantázianév):

Szolgáltatási hely címe: ir. sz.: __ __ __ __

település: ……………………………..……………… utca: …………………………………………….………

POS azonosító száma*

Kihelyező bank neve*

 Internetes engedélyeztetéssel (internetes autorizáció)

 Telefonos engedélyeztetéssel (voice autorizáció)

 Webshopon (online foglalási rendszeren) keresztül

 Előrefizetéses engedélyezéssel

Bizonylat adatai*
Cégnév: …………………………………………………………………………………………………………………………..Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _
Bizonylat cím: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Levelezési cím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Belföldi bankszámlaszám*:

_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ (Ha ide kéri az utalást!)

* Nem nyilvános, kizárólag a Kibocsátó nyilvántartásában szereplő adatok a telephelyről.
A telephely melléklet kitöltését célszerű az MKB SZÉP Kártya Honlapon elérhető, kitölthető Telephely bejelentő segítségével végezni.
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Amennyiben a változás csak a szolgáltató használatában lévő terminálok cseréjével kapcsolatos az alábbi nyomtatvány kitöltésével és MKB
Bankhoz való eljuttatással is történhet a változásbejelentés:

AZ MKB SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADÓ TERMINÁLOK CSERÉJÉNEK BEJELENTÉSE
Cégnév (vagy egyéni vállalkozó, magánszállásadó neve):
Adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _

A megszűnő, illetve a beüzemelésre kerülő új POS terminálok* adatai:

Telephely neve

Az MKB által
adott telephely
azonosító

Megszűnő POS TID
azonosító száma**

Az új POS TID azonosító
száma

Az új POS-t
kihelyező
bank/szolgáltató
neve

* Nem nyilvános, kizárólag a Kibocsátó nyilvántartásában szereplő adatok a telephelyről.
**Amennyiben több új terminál kerül bejelentésre mint a megszűnő, a többlettermináloknál a megszűnő terminál oszlopba nem kerül adat

Dátum

202…. ………………... …...

Aláírás:

…………………………………………..

Szolgáltató
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