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K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés 
 
 

 
amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-671000, adószám: 
12372443-4-43, csoportos adószám: 17780120-5-44 a továbbiakban, mint K&H), amelynek 
képviseletében meghatalmazottként a K&H Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 
9, cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043, adószám: 10195664-4-44, csoportos adószám: 17780120-5-
44 a továbbiakban, mint Bank) jár el, 
 
másrészről: 
 

név / teljes cégnév:  

rövidített cégnév:  

 

bejegyzett székhely címe: 

 
 
________________________megye_______________________helység 
 
___________kerület_______irányítószám 
 
_________________________________utca/út/tér______________házszám 

levelezési cím 

(amennyiben eltér a 

székhely címétől):  

 

__________________________megye______________________helység 

___________kerület_______irányítószám______________________________

___________________________utca/út/tér______________házszám 

cégjegyzékszám:  

adószám: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ 

vállalkozói engedély 

száma: 

 

 
 SZÉP Kártya 
elfogadására jogosító 
tevékenységi kör 
TEÁOR ’08 kódja* 
(kérjük, 
oszloponként 
legfeljebb egy, a 
leginkább jellemző 
TEÁOR’08 kódot 
jelöljön meg 
aláhúzással !):  

 

szálláshely vendéglátás szabadidő 

55.10 
55.20 
55.30 
55.90 
79.12 
96.04 
93.29 

56.10 
56.29 
55.10 
55.20 
55.30 
55.90 
96.04 
93.29 

86.90 
90.01 
91.02 
91.04 
93.21 
93.29 
96.04 

 

93.13 
93.19 
50.30 
79.90 
93.11 
93.12 
85.51 
77.21 

55.10 
55.20 
55.30 
55.90 

*a tevékenységi körök részletes kifejtését ld. a szerződés 1. sz. mellékletének („Tájékoztató a 
Széchenyi Pihenő Kártya elfogadásról”) FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK pontjában  
 
 



   
 

K&H SZÉP Kártya elfogadói szerződés 
hatályos: 2014 december 1-től  oldal 2/8 
 
 
 

 
Az Elfogadó nevében eljáró kapcsolattartó személy adatai 
 

név:  

telefonszám: +36 

telefax: +36 

e-mail cím:  

 
a továbbiakban, mint Elfogadó,  
 
- együttesen: Felek - között az alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett: 
 
 

A szerződés tárgya 
 
 

1. Elfogadó kijelenti, hogy a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának 
szabályairól szóló 55/2011.(IV.12.).sz. Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 
által előírt feltételeket teljesíti, és jogosult a K&H Széchenyi Pihenő Kártya (továbbiakban: 
K&H SZÉP Kártya, vagy Kártya) elfogadására. Ezen túlmenően Elfogadó kijelenti, hogy a 
K&H SZÉP Kártya elfogadása során csak azon, a Kormányrendeletben meghatározott 
alszámlák (továbbiakban: Zsebek) terhére nyújt csak szolgáltatást, melyre a Kormányrendelet 
feljogosítja. 
Amennyiben a tevékenységi köre a K&H SZÉP Kártya elfogadást érintő módon módosul, 
Elfogadó kötelezettséget vállal a változás haladéktalan bejelentésére a jelen szerződés 38. 
pontjában megadott postázási címre elküldve.  
Elfogadó tudomásul veszi és kijelenti, hogy a K&H SZÉP Kártya elfogadása során a 
kormányrendeletben meghatározottak szerint a szolgáltatást ő nyújtja, szolgáltatások 
közvetítőjeként a K&H SZÉP Kártyát nem fogadhatja el. 

2. Elfogadó kötelezettséget vállal arra, hogy hirdetéseiben, tájékoztató kiadványaiban, vagy 
bármely egyéb reklámhordozón a K&H, valamint a K&H által kibocsátott K&H SZÉP Kártya 
megnevezést kizárólag a K&H előzetes írásbeli engedélye alapján és az általa meghatározott 
módon és formában használja. 

3. Az Elfogadó vállalja, hogy az alábbi elfogadóhelyén a Kormányrendelet előírásait betartva 
megkülönböztetés nélkül elfogadja az általa kínált és a K&H SZÉP Kártyával igénybe vehető 
áruk, szolgáltatások fizetőeszközéül a K&H által kibocsátott SZÉP Kártyákat.  

 
 
 

elfogadóhely teljes 

neve: 

 

elfogadóhely rövidített 

neve: (max. 25 karakter) 

  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

elfogadóhely címe: __________________________megye______________________helység 

___________kerület_______irányítószám______________________________

___________________________utca/út/tér______________házszám 
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SZÉP Kártya 
elfogadására jogosító 
tevékenységi kör TEÁOR 
’08 kódja* (csak abban 
az esetben kérjük 
jelölni, amennyiben 
eltér az Elfogadónál 
megadott adatoktól és 
CSAK EGYET, a 
legjelemzőbbet  
válassza ki  és húzza 
alá! 

szálláshely vendéglátás szabadidő 
55.10 
55.20 
55.30 
55.90 

79.12 
96.04 

93.29 

56.10 
56.29 
55.10 
55.20 
55.30 

55.90 
96.04 

93.29 

86.90 
90.01 
91.02 
91.04 
93.21 
93.29 
96.04 

93.13 
93.19 
50.30 
79.90 
93.11 
93.12 
85.51 

77.21 
55.10 
55.20 
55.30 

55.90 

az elfogadóhely 

kapcsolattartójának neve: 

 

az elfogadóhely 
telefonszáma: 

+36 

az elfogadóhely/ 

kapcsolattartó email 
címe: 

 

 Magyarországon vezetett pénzforgalmi bankszámlaszám adatai 
 

bank neve 

bankszámla szám  

____________________________________ 
_ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _ _ _ _ _ _ 

*a tevékenységi körök részletes kifejtését ld. a szerződés 1. sz. mellékletének („Tájékoztató a 
Széchenyi Pihenő Kártya elfogadásról”) FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK pontjában  
 
A K&H SZÉP Kártya elfogadási módok közül a K&H SZÉP Kártyarendszeren keresztüli internetes 
és a K&H SZÉP ügyfélszolgálaton keresztüli telefonos elfogadási módot a K&H minden esetben 
automatikusan biztosítja az Elfogadó részére az alábbi azonosítók használatával: 
 
 
 
_____________________________________          ______________________________________  
   az elfogadóhely bejelentkezési azonosítója az              első bejelentkezéshez szükséges jelszó 
   K&H SZÉP kártyarendszer használatához                                     (K&H  tölti ki!) 
                          (K&H tölti ki!) 
 
 
Továbbá amennyiben az Elfogadó rendelkezik K&H Bankkal kötött érvényes fizetőkártya-elfogadói 
szerződéssel, és annak révén POS terminállal, a K&H SZÉP Kártya elfogadói szerződés életbe 
lépésével a K&H automatikusan biztosítja a K&H SZÉP Kártya elfogadást a POS terminálon is. 
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Az alábbi rész kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben az alább felsorolt 
elfogadási módok bármelyikével már rendelkezik az Elfogadó, vagy jelen szerződéssel egy 
időben megigényli: 
 

□ Elfogadó internetes honlapján (virtuális elfogadás az Elfogadó kereskedői weblapján) 
keresztül.  
Csak akkor lép hatályba, ha az Elfogadó  
 
a, rendelkezik Bankkal kötött érvényes „Fizetőkártya-elfogadói szerződés kiegészítése 
virtuális elfogadás esetén” szerződéssel,  
vagy 
b A „K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül” 
kiegészítést jelen szerződéssel együtt az Elfogadó 2 példányban kitöltve, aláírva beküldi (lsd. 
szerződés 12. pontja). 

□ más intézmény POS terminálján keresztül, amennyiben Elfogadó rendelkezik más 
intézménnyel/bankkal kötött bankkártya-elfogadói szerződéssel, és a K&H az adott 
intézménnyel/bankkal megállapodott a K&H SZÉP Kártyák elfogadására vonatkozóan: 
 

a POS terminált biztosító bank vagy 
intézmény megnevezése 

azonosító szám 

 terminál: 

elfogadóhelyi: 

 terminál: 

elfogadóhelyi: 

 terminál: 

elfogadóhelyi: 

 
Elfogadó jelen szerződés aláírását követően bármikor jelezheti a K&H felé írásban – akár email-ben, 
akár levélben –, hogy más intézményi/banki POS terminálon keresztül kíván K&H SZÉP kártyát 
elfogadni. Elfogadó ezzel a bejelentéssel egyúttal felhatalmazza a K&H-t, hogy a jelen Szerződéssel 
kapcsolatos adatait – a kártyaelfogadáshoz szükséges mértékben - a más terminált működtető 
intézménynek/banknak, vagy annak kijelölt alvállalkozójának átadja. Amennyiben a  másik 
intézmény/bank működésre alkalmassá teszi a POS-t, akkor ezen terminálon való szolgáltatással 
jelen Szerződés kiegészül, melyről a K&H – Elfogadó igénye alapján email-ben vagy levélben - 
tájékoztatja az Elfogadót.    

 
4. Elfogadó kizárólag a K&H által jóváhagyott, a jelen szerződésben megjelölt elfogadóhelyen 

fogadhat el K&H SZÉP Kártyákat. 
5. Amennyiben Elfogadó további elfogadóhelye(i)n kívánja a Kártyákat elfogadni, erre vonatkozó 

bejelentését megteheti a „K&H SZÉP Kártya elfogadóhely bejelentő lap - további 
elfogadóhelyek bejelentésére” nyomtatvány kitöltésével és K&H-hoz való eljuttatásával. A 
bejelentőlapot elfogadó helyenként külön-külön, és 2 példányban kell kitölteni. 

6. Amennyiben az 5. pontban szereplő bejelentőlap(ok)on az Elfogadó nem ad meg külön 
számlaszámot, úgy a további elfogadóhely(ek) K&H SZÉP Kártyával végzett, jutalékkal 
csökkentett  forgalmát a K&H a jelen Szerződésben megadott számlaszámra utalja. 

7. Az Elfogadó kötelezettséget vállal arra, hogy a K&H SZÉP Kártyával történő fizetési móddal 
szemben más fizetési módot nem részesít előnyben, így pl.: 

• a K&H SZÉP Kártyával fizető kártyabirtokost nem érheti semmiféle anyagi vagy egyéb 
hátrány, számára ugyanolyan áron és minőségben kell az árukat, szolgáltatásokat és 
eladási körülményeket biztosítani, mint a készpénzzel vagy más kártyával fizető 
vásárlók részére; 
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• a K&H SZÉP Kártyát Elfogadó nem határozhat meg olyan értékhatárt, amely összeg 
alatt nem fogadja el a Kártyát fizetőeszközként; 

• a K&H SZÉP Kártya használatával kapcsolatban többletköltséget a kártyabirtokos 
részére felszámítani tilos a más fizetési és elszámolási módozatokhoz képest. 

  
K&H SZÉP Kártya elfogadás módjai 

 
8. A K&H a Kormányrendeletben előírtaknak megfelelően biztosítja minden Elfogadó számára a 

K&H SZÉP Kártyarendszeren keresztüli internetes tranzakció lebonyolításának 
lehetőségét. A rendszer használatához K&H Felhasználónként egy felhasználónevet és egy 
első belépésre jogosító jelszót generál, melyeket a jelen szerződés tartalmaz. Az első jelszót 
az Elfogadó az első belépés alkalmával köteles megváltoztatni, ezt követően pedig, bármikor 
jogosult azt módosítani. Elfogadó a rendszert használó munkatársa(i) számára egyedi 
Felhasználói azonosító(ka)t hozhat létre. A jelszó és a felhasználónév bizalmas kezelése az 
Elfogadó felelőssége, bármely kár, amely illetéktelen felhasználásból ered az Elfogadót 
terheli.  

9. A K&H SZÉP Ügyfélszolgálaton, telefonon keresztüli kártyaelfogadást is biztosít az 
Elfogadó részére a tranzakciók lebonyolítására. 

10. Azokkal az Elfogadókkal, akik a Bankkal fizetőkártya-elfogadói szerződésben állnak, a 
K&H automatikusan biztosítja, hogy a K&H SZÉP Kártyák elektronikus POS terminálokon 
keresztül is elfogadásra kerüljenek.  

11. Amennyiben az Elfogadó más bankkal vagy intézménnyel kötött fizetőkártya-elfogadói 
szerződést, és a K&H rendelkezik azzal a bankkal vagy intézménnyel a K&H SZÉP Kártya 
elfogadására vonatkozó megállapodással, úgy a K&H biztosítja, hogy a Kártyák ezen 
banki/intézményi POS terminálokon keresztül is elfogadásra kerüljenek amennyiben az 
Elfogadó az ehhez szükséges adatokat a fentiek szerint átadja. 

12. Amennyiben az Elfogadó igényt tart a K&H SZÉP Kártya elfogadására Elfogadó internetes 
honlapján (virtuális elfogadás kereskedői weblapon) keresztül, úgy jelen szerződés mellé 
az erre vonatkozó igényét a „K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes 
honlapján keresztül” kitöltésével és K&H-hoz való eljuttatásával kezdeményezheti.  

13. Az Elfogadó egyazon szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítését akár több Kártyára is 
oszthatja, vagyis a szolgáltatás ellenértékének összegét több tranzakcióval egy, vagy több 
Kártya adott Zsebének egyenlegeihez igazítva, több fizetés kiegyenlítési műveletre bonthatja.  

14. Elfogadó tudomásul veszi, hogy a Kártyához rendelt Zsebek közül csak az(oka)t terhelheti 
meg, melyre a Kormányrendelet –a tevékenységi köre alapján- felhatalmazza. A terhelés 
jogszerűségét a K&H nem köteles vizsgálni, így a Kormányrendelet Elfogadó általi be nem 
tartásából eredő következményekért minden felelősség Elfogadót terheli. 

 
Díjazás, forgalmi kimutatás 

 
15. Az elfogadás és elszámolás devizaneme: HUF. 
16. Felek megállapodnak abban, hogy a K&H SZÉP Kártya használatának – Elfogadót terhelő – 

díja a Kormányrendeletben meghatározott maximum jutalék + ÁFA, de minimum a 
Kormányrendeletben meghatározott összeg. 

17. Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy a Kártyákkal végzett vásárlások ellenértékét a K&H a jelen 
szerződésben meghatározott jutalék és a jutalékra eső mindenkori ÁFA összegének egyidejű 
levonásával írja jóvá elfogadó helyenként. A jutalék és ÁFA számításánál a K&H tranzakció 
szinten (vagyis minden egyes tranzakciónál) a matematika kerekítési szabálya szerint két 
tizedes jegyre kerekítve határozza meg a levonandó jutalékot és az arra kiszámolt ÁFÁ-t. 

18. A K&H a tranzakciót követően a Kormányrendeletben meghatározott időtartamon belül az 
Elfogadónak a Szerződésben megjelölt Magyarországon vezetett bankszámlájára utalja az 
ellenértéket. Amennyiben az átutalás munkaszüneti napon lenne esedékes, úgy arra a jelen 
szerződésben meghatározott határidőt követő első munkanapon kerül sor.   

19. Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy a K&H az átutalt összegről elfogadó helyenként havi 
gyakorisággal gyűjtőszámlát állít ki. A gyűjtőszámla tartalmazza a K&H SZÉP Kártya forgalom 
után a K&H által levont jutalékot, illetve a levont jutalékra felszámított ÁFA összegét is. 
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A K&H által készített tételes – elektronikus vagy papír alapú - kimutatás tranzakciónként 
tartalmazza a K&H SZÉP Kártyákkal végzett vásárlások adatait. 

20. A kiállított gyűjtőszámla és kimutatás minden hó 1-je 0 órától hó utolsó napja 24 óráig terjedő 
időszakban elvégzett és befejezett tranzakciókra vonatkozik. A gyűjtőszámla és a kimutatás a 
számlázási időszakot követő 15 napon belül kiállításra, illetve postázásra kerül. 

21. Az Elfogadó köteles a K&H által biztosított alapeszközökkel felhívni a figyelmet a Kártya 
elfogadására, és az emblémákat (logókat) az elfogadó helyeinek bejárati ajtaján és a fizetés 
helyén feltűnő módon elhelyezni. 

 
Szüneteltetés 

 
22. Amennyiben a Kártya POS terminálon keresztüli elfogadása az Elfogadó üzletegységében 

bármilyen oknál fogva megszűnik, de a jelen szerződést Felek nem szüntetik meg, úgy az 
Elfogadónak jogában áll a kártyaelfogadást weben és telefonon keresztül tovább végezni. 

23. Elfogadó kötelezettséget vállal arra, ha bármely üzletegységében bármilyen oknál fogva 
(szezonális működés, átalakítás, szabadságolás stb.) tevékenységét és így a Kártya 
elfogadását két hetet meghaladóan szünetelteti, úgy erről a K&H-t a szüneteltetés kezdetétől 
számított 2 munkanapon belül írásban értesíti, jelezve az újranyitás várható időpontját és a 
zárva tartás alatti postacímet. 
 

Kártérítés 
 

24. Az Elfogadó tudomásul veszi, hogy a terminált kezelő vagy az Elfogadó jelszavait használó 
felhasználó valamennyi alkalmazottja, megbízottja, alvállalkozója, vagy egyéb jogviszony 
alapján általa foglalkoztatott személy által történt kártyahamisításból, Kártyával vagy jelszóval 
történő visszaélésből (kártyasokszorosításból, lemásolásból, hamis, vagy jogtalanul használt 
kártyaelfogadásból), illetve tiltott adatgyűjtésből eredő kárért úgy felel, mintha maga járt volna 
el. Amennyiben a K&H-nak az elfogadásból pénzügyi vesztesége származik, mely veszteség 
bizonyíthatóan az Elfogadónak, illetve a POS terminál kezelésére feljogosított 
alkalmazottaknak vagy felhasználóknak felróható magatartásából, csalárd tranzakcióból, tiltott 
adatszolgáltatásból, tiltott adatkérésből ered, az ebből adódó kár az Elfogadót terheli. Az 
elfogadóhelyen történt adatszerzés ténye bizonyítottnak tekinthető, ha a csalárd tranzakciók 
végzésére használt kártyák forgalmi adatait összevetve egy adott időszakra vonatkozó 
egyetlen közös pontként megállapítható az Elfogadó által üzemeltetett elfogadóhely. 

 
Reklamáció, visszaterhelés, banki követelés érvényesítése 

 
25. Ha a Kártyával történő vásárlással kapcsolatban reklamáció merül fel, a reklamáció 

tisztázásához szükséges bizonylatokat (belső számla, kártyabizonylat stb.) az Elfogadó 
köteles a K&H rendelkezésére bocsátani a K&H írásos értesítésétől számított 5 napon belül.  

26. A K&H fenntartja magának azt a jogot, hogy az eredeti tranzakció időpontjától számított 60 
hónapon belül a reklamáció rendezésének érdekében a teljes dokumentációt bekérje az 
Elfogadótól.  

27. Amennyiben az Elfogadó a fenti határidőre elmulasztja a kért bizonylat másolatokat a K&H 
rendelkezésére bocsátani, vagy a dokumentumokból megállapítható, hogy az Elfogadó 
megsértette a K&H SZÉP Kártya elfogadására vonatkozó előírásokat, a K&H a vitatott 
tranzakció összeget az Elfogadónak a folyamatban levő- vagy a jövőben járó összegekből 
levonja, az Elfogadótól visszakövetel illetve követelését jogi úton érvényesíti.  

28. Az Elfogadó a jelen szerződésből adódó jogait és kötelezettségeit a K&H előzetes 
hozzájárulása nélkül át nem ruházhatja, illetve más módon nem hasznosíthatja. Elfogadó a 
K&H által a rendelkezésére bocsátott elektronikus elfogadó eszközöket csak a jelen 
szerződésben vagy egyéb K&H-hoz írásban bejelentett elfogadó helye(ke)n üzemeltetheti. 

29. A további és/vagy új elfogadóhely bejelentésének elmulasztása esetén a K&H jogosult a jelen 
szerződést azonnali hatállyal felmondani, és az érvényes Szerződésben megjelölt helyektől 
eltérő elfogadóhelyen bonyolított tranzakciók ellenértekét Elfogadó részére nem fizeti ki. 

30. A K&H az Elfogadó írásos értesítése mellett jogosult visszatartani az Elfogadót megillető 
összegeket az alábbiak szerint: 



   
 

K&H SZÉP Kártya elfogadói szerződés 
hatályos: 2014 december 1-től  oldal 7/8 
 
 
 

• valamennyi, az Elfogadót megillető tételt, amennyiben az Elfogadó rosszhiszemű eljárására 
vagy magatartására utaló körülményeket tapasztal 

• a reklamált tételt, ha a Kártyabirtokos jelzi a visszaélést 
• a reklamált tételt, ha a K&H észleli a visszaélést 
• a reklamált tételt, ha a Kártyával történt visszaélés kapcsán bármely érintett fél rendőrségi 

eljárást kezdeményez 
31. Amennyiben az Elfogadó a jelen szerződés és mellékleteiben leírt elfogadási szabályokat nem 

tartja be, úgy a K&H jogosult a Kártya tranzakció ellenértékének az Elfogadó számláján 
történő jóváírását megtagadni, és a már jóváírt tételt utólag visszaterhelni. 

32. A visszatartott összeget a K&H csak abban az esetben utalja át a vásárlás dátumát követő 30. 
(harmincadik) napon, (amennyiben az nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon) 
ha a kérdéses tranzakcióval kapcsolatosan a K&H vagy a Kártyabirtokos reklamációs eljárást 
nem indít. 

33. Amennyiben az Elfogadó a végrehajtott, de a K&H által el nem számolt tranzakciókra 
vonatkozóan reklamációval él, azt a tranzakció napját követő 3 hónapon belül teheti meg a 
„Kapcsolattartás” pontban felsorolt elérhetőségeken. 

34. A K&H jogosult olyan összegeket visszatartani, amelyek bármilyen vitás tranzakció 
ellenértékének kiegyenlítéséhez, vagy az Elfogadónak, illetve az Elfogadótól járó összegekkel 
összefüggő megoldatlan vitához kapcsolódnak, és emiatt a visszatartását a K&H 
szükségesnek véli. 

35. Amennyiben a fentiekben felsorolt okok miatt valamely tranzakció összege visszaterhelésre 
kerül, erre vonatkozóan az elszámolás és a (helyesbítő) számla, illetve tételes kimutatás 
küldésének szabályai megegyeznek a ”Díjazás, kimutatás” pontban foglaltakkal. 

36. Amennyiben a visszaterhelés fedezetlenség miatt nem lehetséges, a K&H jogosult követelését 
bírósági úton érvényesíteni.  

37. Amennyiben bármilyen technikai hiba miatt az Elfogadóhelynek elszámolt összeg tévesen 
került megállapításra, a K&H jogosult a hiba feltárását követően az Elfogadóhely vagy a 
Kártyabirtokos reklamációjától függetlenül egyoldalúan rendezni az elszámolást.  
 

Kapcsolattartás 
 
38. A K&H részére a jelen szerződéssel összefüggő valamennyi postai küldeményt az alábbi 

címre kell megküldeni, továbbá a telefonos ügyfélszolgálat a K&H Bank TeleCenterén 
keresztül biztosított: 

 
  postázási cím:  K&H Budapest 1851 (K&H SZÉP Kártya)  

TeleCenter:  (06 1/20/30/70) 335 3355 
 

 A Szerződés időtartama és megszűnése 
 
39. A jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre jön 

létre. 
40. A jelen szerződés hatályba lépéséről annak napján az Elfogadó egy automatikus elektronikus 

üzenetet kap a jelen Szerződésben az Elfogadó nevében eljáró kapcsolattartó személy 
adatainál megadott email címre. A szerződés megszűnése nem szünteti meg a jelen 
szerződés 26. és 27. pontjában szereplő kötelezettségeket, azok a szerződés megszűnése 
után is hatályban maradnak.   

41. A jelen szerződést bármely Fél jogosult 30 (harminc) napos felmondási idővel írásban, rendes 
felmondással egyoldalúan megszüntetni. 

42. A rendes felmondást indokolni nem kell, de a felmondás másik Félhez ajánlott levélben, 
írásbeli értesítés útján juttatandó el, a K&H esetében a K&H Budapest 1851 (K&H SZÉP 
Kártya) címre, Elfogadó esetében a jelen szerződésben megjelölt levelezési címre. 

43. Amennyiben bármely Fél a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek nem tesz eleget, 
továbbá hibásan vagy késedelmesen teljesít, vagy más szerződésszegést valósít meg, a 
sérelmet szenvedett Fél köteles írásban felszólítani a másik Felet a szerződésszerű 
teljesítésre 5 (öt) munkanapos határidővel. Ha a másik Fél a szerződésszerű állapotot 
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határidőn belül nem állítja vissza, azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak van helye, 
indokolást tartalmazó írásbeli nyilatkozattal. 

44. A K&H továbbá jogosult a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni 
• ha bármilyen esemény vagy események olyan sorozata következik be (ideértve 

bármilyen kedvezőtlen változást az Elfogadó üzletmenetében, vagyoni vagy pénzügyi 
helyzetében), amely a K&H megítélése szerint hatással lehet az Elfogadó azon 
képességére vagy készségére, hogy eleget tegyen a jelen szerződésből adódó 
bármilyen kötelezettségének, 

• az Elfogadónak vagy bármely elfogadóhelyének bármilyen tevékenysége sérti a K&H 
és a Bank üzleti hírnevét, vagy 

• a Kormányrendelet megváltozása miatt Elfogadónak vagy a K&H-nak a SZÉP Kártya 
kibocsátására vagy elfogadására vonatkozó jogosultságai változnak vagy teljesen 
megszűnnek, vagy az Elfogadó nem tudja biztosítani üzletegységeiben a kulturált 
kártyaelfogadás feltételeit, 

• jelen szerződés 24. és 27. pontjában meghatározott esetekben, 
• a Kormányrendelet által meghatározott egyéb esetben. 

45. A K&H az azonnali hatályú felmondást köteles az Elfogadó részére ajánlott levélben 
megküldeni. A szerződés az ajánlott levél postára adásától számított ötödik napon megszűnik 
és ezen 5 napos határidőbe a feladás napja is beleszámít. 

46. A K&H fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelen szerződést a Felek módosítsák oly 
módon, hogy a módosítást a K&H, hatályba lépésének napját megelőző legalább 15 nappal, 
írásban közli az Elfogadóval, kivéve az alábbiakban megjelölt Tájékoztató változását, amelyet 
K&H az internetes portálon, valamint a bankfiókokban tesz közzé. Elfogadó szerződéses 
kötelezettségét jelentősen érintő Tájékoztatóban történt változásról a K&H írásban is értesíti 
Elfogadót. Az Elfogadó a K&H-hoz eljuttatott írásos nyilatkozattal közölheti, hogy valamely 
módosítást nem fogad el. Amennyiben a módosítás hatályba lépésének időpontjáig a K&H-
hoz ilyen nyilatkozat nem érkezett, a K&H a módosítást elfogadottnak tekinti. A módosítás el 
nem fogadását a Felek azonnali hatályú felmondásnak tekintik.  

47. A módosítás hatályba lépését követően a jogviszony tekintetében, a jövőre nézve a 
módosításban foglaltak az irányadók. 

48. Az Elfogadó kijelenti, hogy a jelen szerződéshez mellékelt és az internetes portálon is 
közzétett „Tájékoztató a K&H Széchenyi Pihenő Kártya elfogadásáról” elnevezésű 
dokumentumot (a továbbiakban: Tájékoztató) a jelen szerződés aláírását megelőzően 
megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette, illetve elfogadta. A Tájékoztató a K&H 
SZÉP Kártya elfogadásának szabályait tartalmazza, melyet Elfogadó köteles betartani, s a 
K&H SZÉP Kártya elfogadást annak megfelelően végezni. A Tájékoztató be nem tartása jelen 
szerződés megszegésének tekintendő.  

49. Jelen szerződés bármely okból való megszüntetése nem érinti a Felek - a szerződés 
megszűnése előtt történt, Kártyával végrehajtott vásárlásokkal, illetve ezen tranzakciók 
ellenértékének kiegyenlítésével kapcsolatos – elszámolási kötelezettségét. 

50. Amennyiben a jelen szerződés megszűnése napján a Feleknek egymással szemben 
kiegyenlítetlen követelésük van, úgy azok átutalására a megszűnést követő 30 napon belül 
kötelesek. Ennek elmulasztása esetén a Felek követeléseiket bírósági úton érvényesíthetik.  

51. Amennyiben a Szerződés megszűnése után az Elfogadó által végzett tranzakciókra a 
Kártyabirtokostól reklamáció érkezik, Elfogadó vállalja, hogy a reklamáció tisztázásához 
szükséges bizonylatokat jelen szerződésben meghatározott módon a K&H rendelkezésére 
bocsátja. Amennyiben igazolást nyer, hogy a reklamáció az Elfogadó hibájára vezethető 
vissza, úgy Elfogadó vállalja, hogy a reklamált tranzakció ellenértékét a K&H felszólítására 
megtéríti. Megtérítés hiányában a K&H jogosult követelését bírósági úton érvényesíteni.  

 
Vegyes rendelkezések 

 
52. A K&H kötelezettséget vállal arra, hogy az Elfogadóval kapcsolatos üzleti információkat 

bizalmasan kezeli.  
53. Az Elfogadó kötelezettséget vállal arra, hogy mind a jelen szerződés fennállása alatt, mind a 

szerződés megszűnését követően bizalmasan kezeli az elfogadóhelyén vásárló személy 
kártyabirtokos adatait, s hogy az elfogadóhelyén vásárló személy kártyabirtokos, továbbá ezt 
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az információt sem saját céljaira nem használja fel, sem harmadik fél számára nem teszi 
hozzáférhetővé. 

54. Az Elfogadó vállalja, hogy jelen szerződésben és vagy mellékleteiben rögzített adatainak 
változásait haladéktalanul írásban közli a K&H-val. Az ennek elmulasztásából eredő károkért 
a felelősség az Elfogadót terheli. Valótlan adatok megadásából származó bármilyen 
reklamációért, illetve Elfogadót vagy harmadik személyt érintő kárért az Elfogadó felel. 

55. Az Elfogadó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés rendelkezéseinek 
érvényesülését az alábbi esetekben is biztosítja: 

• amennyiben az elfogadóhelyet az Elfogadó nevének használatával bérbe, szerződéses 
üzemeltetésbe vagy egy vállalkozásba adja, 

• amennyiben más vállalkozónak Elfogadó engedélyezi saját nevének használatát, egyéb 
franchise üzlet esetén. 

  
Záró rendelkezések 

 
56. Jelen szerződés a mindkét fél által történő aláírása előtt ajánlatnak minősül, és semmilyen 

jogot és kötelezettséget nem jelent egyik fél számára sem. 
57. Amennyiben e szerződés végrehajtásában véleményeltérés alakul ki, úgy a Felek a 

véleményeltérést minden esetben peren kívüli egyezség útján kísérlik meg rendezni. Ha a 
Felek nem jutnak peren kívül egyezségre, jelen szerződéssel összefüggő helyi bírósági 
hatáskörbe tartozó peres ügyekben a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

58. Jelen szerződés két eredeti példányban készül – aláírások után egy példány az Elfogadó, egy 
példány a K&H birtokában marad. 

59. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, s különösen a 
Kormányrendelet, valamint a Széchenyi Pihenő Kártyára vonatkozó más jogszabályok 
mindenkor hatályos rendelkezései, továbbá a www.szepkartya.kh.hu internetes portál 
irányadó. 

60. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződésben és a melléklet(ek)ben 
foglaltakat üzleti titokként, bizalmasan kezelik, annak tartalmáról információt harmadik fél 
számára nem adnak ki.  

61. A jelen szerződést a Felek - elolvasást és értelmezést követően, annak tartalmát és jogi 
következményeit megértve -, mint a tényekkel és ügyleti akaratukkal mindenben megegyező 
okiratot, jóváhagyásuk jeléül, cégszerűen írták alá. 
 
Mellékletek:          
  
1. sz. melléklet: Tájékoztató a Széchenyi Pihenő Kártya elfogadásról (interneten) 
2. sz. melléklet: K&H SZÉP Kártya elfogadóhely bejelentő lap - további elfogadóhelyek 

bejelentésére 
 
Kelt: ________________________, ________ év _________________ hó _____ nap 
 

 
_________________________________________ 

Elfogadó cégszerű aláírása 
 

______________________________________ 
Elfogadó nevében cégszerűen aláíró 
személy(ek) neve(i) nyomtatott betűkkel 

 

Kelt: ________________________, ________ év _________________ hó _____ nap 
 
 

_____________________________________ 
K&H Csoportszolgáltató Központ Kft. 

képviseletében K&H Bank Zrt. meghatalmazott cégszerű aláírása 


