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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK  
 
1. Mi az a Google Pay? 
A Google Pay egy ingyenes szolgáltatás, amellyel a szolgáltatás igénybevételére alkalmas Android-ot, Wear 
OS-t vagy Fitbit OS-t futtató készülékkel rendelkező ügyfelek egyszerűen, gyorsan és kényelmesen, a fizikai 
bankkártya használata nélkül fizethetnek az érintéses fizetést biztosító elfogadóhelyeken, illetve a Google 
Pay-el történő fizetést támogató internetes elfogadóhelyeken és mobilalkalmazásokban. Továbbá, 
amennyiben az ATM üzemeltető, és az ATM elfogadó is támogatja, úgy belföldön és külföldön 
készpénzfelvételi tranzakcióra is használható az MTB Zrt. által kibocsátott a Takarékbank közvetítésével 
rendelkezésre bocsátott Google Wallet-hez hozzáadott - 2. pontban meghatározott - bankkártya (a 
továbbiakban: Takarékbank bankártyák) az érintéses tranzakcióra alkalmas ATM-eken. 
 
2. Milyen Takarékbank bankkártyák adhatók hozzá az Google Pay-hez?  
Csak a Takarékbanknál vezetett bankszámlához kapcsolódó lakossági és vállalati betéti Visa bankkártyák 
adhatóak hozzá a Google Payhez. 
 
3. A Google Pay-hez csak a Takarékbanknál vezetett bankszámlához kapcsolódó Visa bankkártyát tudok 
hozzáadni?  
Nem. A Google Pay-hez más bank által kibocsátott nemzetközi kártyatársasági logós bankkártyákat is 
hozzáadhat, amennyiben a kártyát kibocsátó bank támogatja a Google Pay-jel történő fizetést. 
 
4. Hol és hogyan használhatom a Google Pay-t? 
A Google Pay-jel gyorsan és biztonságosan tud fizetni:  
boltokban, üzletekben, ahol lehetőség van érintéses fizetésre,  

az online vásárlás alkalmával,

a Google Pay applikáción belüli fizetést támogató alkalmazásokban, illetve  

érintéses tranzakcióra alkalmas ATM-eken készpénzfelvételre. 
 
5. Biztonságos a Google Pay?  
Igen, biztonságos. A kártya digitalizációja után a plasztik bankkártya adatai nem tárolódnak az eszközön, 
hanem a plasztik bankkártyához kapcsolt virtuális kártyaszámok jönnek létre. Ennek segítségével kerül 
engedélyezésre a tranzakció, miután biometrikus azonosítással (ujjlenyomat, arcfelismerés), a képernyőzár 
feloldására használt kóddal vagy okosórák esetén feloldó kóddal jóváhagyta a tranzakciót. Ez azt is jelenti, 
hogy a kereskedő sosem láthatja a tényleges kártyaszámát és egyéb kártyaadatokat. 
A Google Pay fizetések biztonságát a fent felsorolt azonosítási módok használata biztosítja. A 
felhasználóknak saját védelmük érdekében minden vásárlásnál használniuk kell ezen biztonsági  



funkciók valamelyikét. A felhasználó adatai is biztonságban lesznek, kártyaszámát a Google-el nem osztjuk 
meg. Minden tranzakcióhoz egyedi kódot generálunk. Amennyiben a bankkártyával végrehajtott valamennyi 
tranzakcióról SMS-ben is szeretne értesítést kapni, akkor igényelje meg a kártyájához az SMS szolgáltatást. 
ATM készpénzfelvétel esetén mindezek mellett a plasztik bankkártyához tartozó PIN kód megadására is 
szükség van. 
 
6. Jár bármilyen költséggel a Google Pay használata?  
A Google Pay használata ingyenes, a Google Pay-el történő fizetés ugyanolyan bankkártyás tranzakciónak 
minősül, mint a plasztik bankkártyával végzett tranzakciók.  
A Google Pay-el történő kártyatranzakciók során csupán az adott bankszámlacsomagban, a fizikai (plasztik) 
bankkártyához kapcsolódó díjak kerülnek felszámításra, plusz díjat nem kell fizetni.  
A digitalizált bankkártyával kezdeményezett készpénzfelvétel díja megegyezik a plasztik bankkártya esetén 
felszámítandó díjjal a Takarékbank erre vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetménye szerint. 
 
7. Bankkártya nélkül tudom használni a Google Pay-t?  
A Google Pay használatához érvényes, Takarékbanknál vezetett számlához kapcsolódó Visa bankkártyával 
kell rendelkezni. A tranzakciók / fizetések során viszont nincs szükség a plasztik kártya jelenlétére. 
 
8. Milyen eszközökön tudom használni a Google Pay-t?  
A Google Pay kompatibilis a(z):  
Android-ot 
Wear OS-t vagy 

Fitbit OS-t futtató készülékek közül azokkal, melyek esetében a gyártó is biztosítja a kompatibilitást. 

  
További információt itt olvashat: https://developers.google.com/pay/issuers/overview/supported-devices 
 
9. Aktív mobilnet vagy WiFi nélkül is használható a Google Pay fizetésre?  
Internet kapcsolatra a kártya digitalizálásakor van szükség. A fizetés helyén, a POS terminálnál a tranzakciók 
elvégzéséhez nincs szükség internet kapcsolatra, okostelefonon azonban előfordulhat, hogy 
internetkapcsolat szükséges egy tranzakcióhoz, így érdemes internetre csatlakozni a telefonnal 
időközönként. 

 
KÁRTYA HOZZÁADÁSA 
 
10. Hány eszközhöz adható hozzá ugyanaz a (fizikai) bankkártya?  
A kártyabirtokos egy bankkártyát maximum 10 eszközbe tud egyidejűleg digitalizálni. 
 
11. Lehet a Google Pay-be egyszerre több bankkártyát digitalizálni?  
Igen, a Google Pay-be egyszerre több bankkártya is digitalizálható. 
 
12. Hogyan tudom kiválasztani, hogy fizetéskor melyik kártya legyen az alapértelmezett kártya, 
amennyiben több kártyát is hozzáadtam a Wallet-hez? 
A Google Pay-hez elsőként hozzáadott kártya lesz az alapértelmezett kártya. De a kártyabirtokos bármikor 
módosíthatja, hogy melyik legyen az elsődleges / alapértelmezett kártya, az alábbi folyamat szerint:  
 

 Nyissa meg a Google Wallet alkalmazást. 
 Keressem meg az elsődlegesnek szánt kártyát. 
 Nyomjon rá a kártyára és alul a Részletek pontban tudja beállítani elsődleges kártyának. 

 
További információk: https://support.google.com/wallet/answer/12058983?hl=en#zippy=%2Cwith-the-
google-wallet-app 

https://developers.google.com/pay/issuers/overview/supported-devices
https://support.google.com/wallet/answer/12058983?hl=en#zippy=%2Cwith-the-google-wallet-app
https://support.google.com/wallet/answer/12058983?hl=en#zippy=%2Cwith-the-google-wallet-app


 
13. Hogyan adható hozzá a bankkártya a Google Pay-hez? 

 Nyissa meg a Google Wallet alkalmazást. 
 A képernyő alján koppintson a „Hozzáadás a Wallethez” lehetőségre. 
 Koppintson a „Fizetőkártya” elemre. 
 Ekkor megjelennek a Google-fiókjába mentett kártyák. 
 Koppintson az „Új hitelkártya vagy bankkártya” lehetőségre. 
 Kártya hozzáadásához használja a kamerát, vagy koppintson az „Adja meg manuálisan a 

részleteket” lehetőségre. 
 Az oldal alján koppintson a „Mentés” gombra. 
 Olvassa el a kibocsátó feltételeit, és koppintson az „Elfogadás” gombra. 
 Ha a rendszer arra kéri, hogy igazolja a fizetési módot, válasszon egy lehetőséget a listából. 
 Az alkalmazásba való regisztrációt követően digitalizált bankkártyáját azonnal használhatja. 

 
14. A kártya ellenőrzése milyen esetben történik meg SMS-ben küldött ellenőrzőkóddal? Ebben az esetben 
milyen telefonszámra küldi a Bank az SMS-t?  
A Bank abban az esetben küld SMS-ben ellenőrző kódot, amennyiben  

a) az ügyfél a digitalizálandó bankkártyára vonatkozóan igénybe veszi a Bank tranzakciófigyelő 
szolgáltatását. Ebben az esetben a Bank az SMS-t arra a mobiltelefonszámra küldi ki, amely 
mobiltelefonszám a tranzakciófigyelő szolgáltatásnál, az adott bankkártyához rögzítve van. 

 
b) az ügyfél a Bank felé elsődleges kapcsolattartásra megadta a mobiltelefonszámát. Ebben az esetben 

a Bank az SMS-t az elsődleges kapcsolattartásra megadott mobiltelefonszámra küldi.  
 
Amennyiben az ügyfél igénybe veszi a Bank tranzakciófigyelő szolgáltatását és megadott mobiltelefonszámot 
is elsődleges kapcsolattartásra, akkor a Bank az SMS-t a tranzakciófigyelő szolgáltatáshoz megadott 
mobiltelefonszámra küldi. 
 
15. Mennyi ideig él az SMS-ben kiküldött ellenőrző kód?  
Az SMS-ben kiküldött ellenőrző kód a kiküldéstől számított 30 percig érvényes. Erről az SMS-ben kiküldött 
szöveg is tájékoztatást ad: „Kérjük a következő kód megadásával: 123456 érvényesítse a XXXX végű 
kártyájának GooglePay regisztrációját. A kód érvényessége 30 perc múlva lejár. MTB Zrt.”  
 
16. Hogyan történik meg a kártya ellenőrzése, ha a Bank nem tud SMS-ben ellenőrző kódot küldeni? 
Amennyiben az ügyfél nem veszi igénybe a Bank tranzakciófigyelő szolgáltatását és nem is adott meg 
mobiltelefonszámot elsődleges kapcsolattartásra, akkor a Bank telefonos ügyfélszolgálatán keresztül (+36-
1-311-3110), TPIN kóddal történő azonosítást követően kérhető a hitelesítés elvégzése.  
 
17. Megadtam \ módosítottam a mobiltelefonszámomat a Bankkal, ennek ellenére nem kapom meg SMS-
ben az ellenőrző kódot.  
Ebben az esetben:  

 a telefonszám megadása utáni napon törölje ki a Google Wallet-ből a már látható, de még nem aktív 
digitalizált bankkártyát és újból adja hozzá a bankkártyát a Google Pay-hez, vagy  

 akár aznap, amennyiben rendelkezik TPIN kóddal, hívja fel a Bank telefonos ügyfélszolgálatát (+36-
1-311-3110) és TPIN kóddal történő azonosítást követően a Bank telefonos munkatársa elvégzi az 
ellenőrzést és aktiválja a digitalizált bankkártyát.  

 
18. A kártya ellenőrzésénél milyen esetben jelenik meg az „Takarékbank Zrt. hívása” üzenet?  
A „Takarékbank Zrt. hívása” üzenet abban az esetben jelenik meg, hogyha az ügyfél nem veszi igénybe a 
Bank tranzakciófigyelő szolgáltatását és mobiltelefonszámot sem adott meg elsődleges kapcsolattartásra. 
Ebben az esetben a kártya ellenőrzése a Bank telefonos ügyfélszolgálatán keresztül (+36-1-311-3110) tud 
megtörténni, TPIN kóddal történő azonosítást követően. 



 

TRANZAKCIÓK 
 
19. Hogyan lehet fizetni, illetve készpénzt felvenni a Google Pay-jel?  

 Vásárlás 
 A tranzakció végrehajtása előtt fel kell oldania eszközét, a beállított feloldási móddal. 
 Az eszközt közelítse a terminál felé. 
 A terminál és opcionálisan az eszköze is hangjelzéssel figyelmeztet a sikeres tranzakcióra. 

 
 Készpénzfelvétel: Az eszközt az érintéses tranzakcióra alkalmas ATM kártyaolvasójához szükséges 

érinteni. Készpénzfelvételi tranzakció esetén a készülékben tárolt biometrikus azonosítón, illetve 
amennyiben a hitelesítés a biometrikus azonosítással nem tud megvalósulni, akkor a képernyőzár 
feloldására használt kód vagy feloldókód megadásán túl a plasztik bankkártyához tartozó PIN kód 
megadására is szükség van. A PIN kódot az ATM billentyűzetén keresztül szükséges megadni a 
plasztik bankkártyával kezdeményezett ATM készpénzfelvétellel megegyező módon.  

 
20. Megnézhetem a tranzakcióimat a telefonomon? 
Igen, az utolsó tranzakciói megjelennek a Google Wallet alkalmazásban.  
Amennyiben egy korábban hozzáadott kártya törölve lett a Wallet-ből, majd újra hozzáadásra kerül, akkor a 
korábbi kártyatranzakciók már nem lesznek láthatók. 
 
21. Vásárláskor az elfogadóhely terminálja szerint sikertelen a tranzakció, de az eszköz sikeres tranzakciót 
jelez. Miért? 
Az eszköz kijelzőjén az eszköz és a terminál közötti kommunikáció sikeressége kerül visszaigazolásra. Ez nem 
azonos a tranzakció sikerességével. 
 
22. A sikertelen tranzakciókról is kapok értesítést?  
Igen. A Google Wallet alkalmazás mind a sikeres, mind a sikertelen tranzakciókról küld üzenetet. A 
Takarékbank a tranzakcióról akkor küld SMS üzenetet, ha az ügyfél SMS szolgáltatásra is kötött szerződést 
és a tranzakció összege eléri a szolgáltatásban meghatározott limitet. 
 
23. Van a Google Pay fizetésekre, illetve készpénz felvételekre napi limit, vagy bármilyen összeghatár?  
A Google Pay-ben digitalizált kártya ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a plasztik kártya, így 
a plasztik bankkártyára érvényes limitek mellett lehet vele tranzaktálni.  
 
24. A kapott bizonylaton a plasztik kártyáétól eltérő a megjelenített kártyaszám utolsó 4 számjegye, ennek 
mi az oka?  
A Google Wallet-be digitalizált bankkártya a plasztik bankkártya számától eltérő kártyaszámmal kerül 
rögzítésre. Ennek a kártyának az utolsó 4 számjegye fog megjelenni a tranzakció végrehajtását igazoló POS, 
illetve ATM bizonylaton. Ennek különösen a kereskedői áru visszavét során van jelentősége. Áru visszavét 
esetén kérjük ne a fizikai bankkártyáját (normál, plasztik bankkártya), hanem az áru, szolgáltatás 
ellenértékének kiegyenlítésére eredetileg használt eszközt érintse a POS terminálhoz. 
 

KÁRTYA FELFÜGGESZTÉSE/TÖRLÉSE 
 
25. Használható a Google Pay-be hozzáadott bankkártya, amennyiben a plasztik bankkártya blokkolt, le 
van tiltva, vagy meg van szüntetve?  
A Google Pay-hez hozzáadott kártyák abban az esetben használhatóak bankkártyás fizetésre, amennyiben a 
hozzá tartozó plasztik bankkártya élő státuszú (nem lejárt, nem blokkolt, nem felfüggesztett, nincsen 
letiltva). 
 



26. Hogyan törölhetem a kártyámat a Google Pay-ből?  
 Nyissa meg a Google Wallet alkalmazást. 
 Keresse meg az eltávolítani kívánt fizetési módot. 
 Ha nem ez az első kártya, csúsztassa ujját balra, amíg meg nem találja. 
 Koppintson a kártyára. 
 A jobb felső sarokban koppintson a Továbbiak majd Fizetési mód eltávolítása lehetőségre. 

 
27. Visszaállíthatom a Google Pay-ből törölt kártyákat, ha megtaláltam az elveszettnek hitt készülékem?  
Nem, a Google Pay-ből törölt kártyák nem állíthatók vissza. Ha mégis megtalálta a készüléket, a törölt 
kártyákat ismét hozzá kell adni a Google Wallet-hez. 
 
28. A Google Pay-hez hozzáadott, majd törölt kártya újra hozzáadható a Google Pay-hez?  
Igen, újra hozzáadható, amennyiben a fizikai (plasztik) bankkártya aktív, nincs zárolva és még rendelkezik 
digitalizációs lehetőséggel.  
 
29. Befolyásolja-e a különböző eszközökön digitalizált kártya működését, ha az egyik eszközről törlöm a 
kártyát?  
Nem, a különböző eszközökön digitalizált kártyákat külön-külön kezeli a Google Pay.  
 
30. Mi történik a Google Pay-ben lévő kártyáimmal, ha kijelentkezem a Google fiókommal a készülékről? 
Kijelentkezéskor az érintett készüléken tárolt összes kártya törlődik.  

 
INTERNETBANK 
 
31. Van lehetőség arra, hogy a bankkártyámat a Takarék NetBank-ból, vagy a Takarék Mobilapplikáció-ból 
digitalizáljam?  
Jelenleg még nem elérhető, fejlesztés alatt áll, a közeljövőben tervezi a Bank ezen szolgáltatását is bevezetni. 


