
SZÉP-kártya 
szerződéskötés 
kényelmesen, 
akár otthonról!
OTP SZÉP-kártya online 
szerződéskötés menete 
ügyfélkapu regisztrációval 
rendelkező ügyfeleknek

 

A szerződéskötés menete:

 

 

www.otpportalok.hu • 06 1 3666 222

Ha rendelkezik kormányzati ügyfélkapu (magyarorszag.hu) regisztrációval, OTP SZÉP-
kártya szerződését teljesen online, akár ügyfélfogadásiidőn kívül, otthonról is megkötheti, 
nem kell semmit kinyomtatnia, tollal aláírnia vagy postáznia. 

 Nyissa meg a SZÉP-kártya-birtokosi szerződéskötés 
 menüpontot az OTP Portálok oldalon.

 Első lépésben regisztráljon az OTP Portálokon  
 A rövid regisztráció során a nevét, e-mail-címét és 
 a jövőben használni kívánt jelszavát kell megadnia. 
 Az itt megadott e-mail-cím és jelszó párossal a jövőben 
 bármikor be tud majd lépni a Portálra.

 A sikeres regisztrációt követő képernyőkön meg kell 
 adnia a szerződéshez szükséges személyes adatait.

 Ezt követően az oldalon generálunk Önnek egy PDF 
 formátumú szerződéses dokumentumot, amit le kell 
 töltenie a gépére. Ez ekkor még csak egy tervezet, 
 mivel nincs aláírva. 

 A következő lépés, hogy Ön elektronikusan aláírja 
 a szerződést.

 Az aláíráshoz a böngészője egy másik ablakában 
 nyissa meg a https://magyarorszag.hu/
 szuf_avdh_feltoltes oldalt, és ott hitelesítse 
 a dokumentumot, majd töltse le onnan. Ehhez 
 kövesse az oldal instrukcióit, vagy itt is talál a folya-
 matról egy részletes leírást. A hitelesítés során meg 
 kell adnia Ügyfélkapu azonosítóját és jelszavát.

 FONTOS: a hitelesítés végén a „Letöltés” opciót 
 válassza, ugyanis a letöltött dokumentumot fel kell 
 majd töltenie a SZÉP-kártya Portálon. 

Nyissa meg ismét az OTP Portálok oldalt és a Feltöltés 
 gomb megnyomása után töltse fel a hitelesített 
 dokumentumot. A sikeres feltöltésről e-mailben 
 értesítjük. 
 Ha a SZÉP-kártya portált időközben bezárta, akkor 
 lépjen be újra a regisztrációkor megadott e-mail-
 címével és jelszavával. A rendszer automatikusan 
 a dokumentum feltöltése képernyőt fogja Önnek 
 megnyitni. 

Az OTP Pénztárszolgáltató megvizsgálja a feltöltött 
dokumentumot, ami néhány munkanapot vesz igénybe. 

 • Ha mindent rendben találunk, az OTP Pénztár-
  szolgáltató részéről is aláírjuk elektronikusan a 
  szerződést, és a regisztrációkor megadott e-mail-
  címen értesítjük Önt a sikeres szerződéskötésről. 
 • Ha valami nem megfelelő, erről is e-mailben értesítjük. 

SZÉP-kártyáját a sikeres szerződéskötéstől számított 
 10 munkanapon belül postázzuk Önnek. A kártyát az 
 első használat előtt aktiválni kell, az ehhez szükséges 
 információkat a kártya kísérőlevelében találja majd. 

1

4

5

6

9

8

7
2

3

https://magan.szepkartya.otpportalok.hu/regisztracio-avdh/
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
https://szepkartya.otpportalok.hu/letoltheto-dokumentumok/EdzYFodZRA6O83HpgkpF25M5k11meg11neCxRU099per99hAeojxZypysadHEdxWgzwt4HFa9g33egy3333egy33/
https://magan.szepkartya.otpportalok.hu/bejelentkezes/
www.otpportalok.hu

