
TÁJÉKOZTATÓ  
 

Díjak internetes kártyaelfogadás útján történő megfizetéséről 
 

I. Tájékoztató a bankkártya használatáról 
 

A  Magyar  Kosárlabdázók  Országos  Szövetsége  által  működtetett  rendszerek  (TAO 
kérelmi rendszer, Bajnoki nevezési rendszer, Játékengedély kiadására szolgáló rendszer, 
Játékvezetői rendszer, Edzői rendszer, Mérkőzés ellenőr rendszer, a továbbiakban jelen 
tájékoztatóban:  Rendszer)  részére  az  OTP  Bank  Nyrt.  biztosítja  a  kártyaelfogadás 
lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által.  
 
A  DÍJ  BEFIZETÉSE  a  továbbiakban  A  SPORTSZERVEZETHEZ  (és  nem  az  őt  képviselő 
magánszemélyhez)  RENDELT  BANKKÁRTYÁS  BEFIZETÉSSEL  IS  TÖRTÉNHET.    A  jelen 
tájékoztatóban nevesített bankkártya, e bankkártyát jelöli.   
 
Bankkártyás  fizetéskor Önt  átirányítjuk  az  OTP  Bank  fizetőoldalára,  így  a  fizetés 
közvetlenül  a  Bank  által  üzemeltetett,  a  nemzetközi  kártyatársaságok  szabályai  és 
biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Rendszer oldalán. 
 
A  Rendszer  az Ön  kártya‐,  illetve  a mögötte  álló  számla  adatainak,  számának,  lejárati 
dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. 
 
KÉRJÜK,  KÉSZÍTSE  ELŐ  KÁRTYÁJÁT!  A  BANKKÁRTYÁVAL  TÖRTÉNŐ  FIZETÉSHEZ  AZ 
ALÁBBI ADATOKRA LESZ SZÜKSÉGE: 
 Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13–19 

jegyű szám.) 
 Lejárati  dátum (A  kártya  előlapján  dombornyomással  vagy  nyomtatással  szereplő, 

hh/éé formátumú szám.) 
 Érvényesítési  kód (A  kártya  hátlapján  az  aláírási  panelen  található  számsor  utolsó 

három jegye [CVV2, vagy CVC2]. Amennyiben az Ön kártyáján nem szerepel ilyen kód, 
a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt legyen szíves üresen hagyni!) 

 
A  RENDSZERBEN  AZ  ALÁBBI  KÁRTYA  TÍPUSOKKAL  FIZETHET: 

 
 
 Visa® (dombornyomott) 
 MasterCard® (dombornyomott) 
 American Express® (dombornyomott) 
 Elektronikus (nem  dombornyomott).  Ezen  kártyák  esetében  a  kibocsátó  bank 

határozza meg, hogy lehetővé teszi‐e a kártya internetes használatát. Amennyiben az 
Ön  Electron  kártyáját  kibocsátó  bank  engedélyezte  az  interneten  való 
kártyahasználatot,  Ön  természetesen  fizethet  kártyájával  internetes  áruházunkban. 
Pontos  információért  kérjük,  forduljon a  kártyáját  kibocsátó bankhoz! Az OTP Bank 
által kibocsátott kártyák természetesen elfogadhatók. 

   



 
 Maestro® Az  OTP  Bank  internetes  fizetőfelületén  bármely  bank  által  kibocsátott 

Maestro  kártya  elfogadható.  Az  elfogadás  feltétele,  hogy  az Ön  kártyáját  kibocsátó 
bank  is  támogassa  a  Maestro  kártyák  e‐commerce  tranzakciókra  történő 
felhasználhatóságát. Kérjük, konzultáljon a bankjával! 

 
Az  internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank 
bevezette  a Verified  by  Visa/MasterCard  Secure  Code  (VbV/MSC)  szolgáltatást.  A 
szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó 
bank  megad  valamilyen  plusz  azonosítási  lehetőséget,  amely  a  tranzakció  során 
ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt. 
 
Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, 
vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A Rendszer átirányítja Önt 
az  OTP  Bank  oldalára,  ahol  megadja  kártyájának  adatait  (kártyaszám,  lejárati  dátum, 
érvényesítési  kód),  és  megtörténik  a  vásárolt  áruk/szolgáltatások  ellenértékének 
kiegyenlítése. 
 
Amennyiben  az Ön bankja  rendelkezik  a VbV/MSC  szolgáltatással,  és Ön  ezt  igénybe 
veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati 
dátum,  érvényesítési  kód)  továbbra  is  OTP  Bank  fizetőfelületén  kell  megadnia.  Ezt 
követően  azonban  a  Bank  automatikusan  átirányítja  Önt  a  kártyáját  kibocsátó  bank 
megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást. A sikeres azonosítást 
követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, 
és visszairányításra kerül a Rendszer  felületére. Amennyiben az azonosítást nem tudja 
végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul. 

 
II. További információk 

 
1. Szolgáltató adatai:* 
Név: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1‐3. 
Képviselő: Szalay Ferenc, elnök 
Adószám: 19012504‐2‐42 
Elektronikus levelezési cím: mkosz@hunbasket.hu  
 
2. Rendszeren keresztül fizetendő díjak adatai: 
a) A TAO kérelmi rendszer szerinti igazgatási díj megfizetésének szabályai, mértéke (általános 
forgalmi adót nem tartalmaz) az alábbi linkre kattintva érhetőek el: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100039.NEM  
b)  A  további  rendszerekhez  kapcsolódó  díjfizetési  információk  az  alábbi  linkre  kattintva 
érhetőek  el: 
http://img.hunbasket.webpont.com/art/orig/46484_MKOSZ_Dijfizetesi_szabalyzat_1516_mod3_201
50929_approved_signed.pdf 
 
*Kérdések, észrevételek, esetleges reklamáció esetére meghatározott elérhetőség.  

 


