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DCC 
RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ 

 
1, DCC (Dynamic Currency 
Conversion) szolgáltatásra a 
Társasággal szerződni kell. 
 
2, A DCC szolgáltatást 
Magyarországon kívül kibocsátott 
kártyák birtokosai vehetik igénybe 
HUF Elfogadóhelyeken. 
 
3,  Az Elfogadóhelyen a POS 
ellenőrzi a kártyát és ennek 
ismeretében automatikusan 
ajánlja fel a DCC szolgáltatást a 
megfelelő devizanemben 
kártyabirtokosnak. 
 
4, A DCC ajánlat elfogadása vagy 
elutasítása csakis a 
kártyabirtokos döntésén múlhat, 
tilos a kártyabirtokos helyett 
választani illetve döntésében 
befolyásolni. 
 
5, Amennyiben a kártyabirtokos a 
DCC összeget választotta, de 
rögtön azután meggondolta 
megát, a DCC tranzakciót azonnal 
törölni kell és meg kell ismételi 
HUF-ban. 
 
6, Amennyiben az eredeti 
tranzakció DCC-ben keletkezett, 
úgy az ara indított sztornó és 
áruvisszavét tranzakciót is DCC-
ben kell végrehajtani. 
 

7, Az Elfogadóval való elszámolás 
minden esetben csakis HUF-ban 
történik.  
 

   

Vásárlás 
 
 
 
Összeg: 
 
 
 
’Kérem a kártyát’  
A kártya elektronikus használata 
esetén automatikusan 
megjelenik a ’DCC: transaction 
check on server’ üzenet.  
 
Ha a központ küld DCC 
ajánlatot, akkor: 
 

’Currency selection’:  
A HUF összeg alatt látható a 
DCC devizanem, összeg, 
árfolyam, marzs információ. 
 
Skip/ApplyKártyabirtokosnak 
kell döntenie! 

 
DCC elfogadása: 
 
 
(folytatás Vásárlás 2 rész) 

 
DCC elutasítása: 
 
 
 

 

Vásárlás 2 
 

DCC ajánlat elfogadás 

 
Amennyiben a DCC ajánlatot 
a Kártyabirtokos elfogadta 
(ZÖLD GOMB) 
kiírásra kerül a DCC összeg  
és a POS bekéri a PIN-t: 
 
 
’nnn.nn EUR/USD/stb.’ 
 
’PIN?’ 
 
A PIN beírását követően kerül 
sor az engedélyezési 
eljárásra, mely soron a 
tranzakciót a kibocsátó 
jóváhagyja vagy elutasítja. 

 
DCC tranzakció esetén a slip-
en feltűntetésre kerül a HUF 
összeg alatt a DCC 
devizanem, váltáshoz 
használt árfolyam, az EKB 
aktuális árfolyamához képest 
alkalmazott marzs, illetve a 
kártyabirtokos automatikusan 
kinyomtatott nyilatkozata. 
 

DCC ajánlat elutasítása 
 
Ha a kártyabirtokos 
elutasította a DCC ajánlatot, 
akkor a tranzakció HUF-ban 
fejeződik be.Ez esetben slip 
megegyezik a normál 
vásárláskor kapott slip-pel. 

Áruvisszavét (Refund) 
 
 
 
Összeg:  
 
Eredeti tr. DCC? 

Igen / Nem 
(Ebben az esetben 

IGEN) 
 
 
 
 
DCC árfolyam:’ 
 
 
 

Árfolyam ismét:’ 
  
 
 

DCC Devizanem: 

(numerikus ISO kód) 
 
 
 
 

’Kérem a kártyát’  
Ezt követően kerül sor a 
tranzakcióra, majd a POS 
bizonylatot nyomtat, melyen 
az marzs információ nem 
látszik. 
Visszautasító üzenet is 
érkezhet !  

 

. 

Szornó (Reversal) 
 

DCC tranzakciót törölni 
ugyanúgy kell, mint a nem 
DCC tranzakciókat: azonnal az 
eredeti tranzakciót követően 

 

 
 
 

Ha valamilyen okból a sztornó 
már nem indítható, úgy 
áruvisszavét tranzakcióval 
lehet helyesbíteni. 

 
 
 

Napzárás 
 
 
Napzárás során a DCC és a 
nem DCC tranzakciók 
összesítve külön is 
megjelennek.  
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ELŐENGEDÉLY 
(Első előengedély) 

 
 
 
1.Első előengedély 
 
 
Összeg bevitele 
 
 

Kártya alkalmazása történhet: 
 Chipkártya behelyezése 
 Contactless kártya esetén 

érintse a megfelelő helyre 
 kézzel a kártyaszám és lejárat 

bevitele F gomb megnyomása 
után 

A kártya elektronikus használata 
esetén automatikusan megjelenik 
a ’DCC: transaction check on 
server’ üzenet.  
Ha a központ küld DCC ajánlatot, 
akkor: 

’Currency selection’:  
A HUF összeg alatt látható a 
DCC devizanem, összeg, 
árfolyam, marzs információ. 
 
Skip/ApplyKártyabirtokosnak 
kell döntenie! 
DCC elfogadása / elutasítása: 
 
 
- Bizonylat nyomtatása  
Az előengedély során nyomtatott 
adatokhoz képest eltérés, hogy 
tartalmazza a DCC 
devizanemösszeg/árfolyam/marzs 
információkat is. 

ELŐENGEDÉLY 
(Pót előengedély) 

 
 
 
 
 
2.Pót előengedély 

 
 
Összeg: 
 
 
Eredeti sorszám 
(Seq    :    :    ) 
 
 
Eredeti engedélykód  
(Auth:           ) 
 
 

 
Kártya használat (lehet kézi 
bevitel is F gomb megnyomását 
követően)  
 
- A terminál automatikusan DCC 
tranzakciót végez, ha az eredeti 
előengedély DCC volt. 
- A bizonylat nyomtatása. A 
pótelőengedély során 
nyomtatott adatokhoz képest 
eltérés, hogy tartalmazza a DCC 
devizanem/összeg/árfolyam 
információkat is. 

BEFEJEZÉS 
(ELŐENGEDÉLY UTÁN) 

 
 
Számla Összege  
(egyenlő kell legyen az 
utolsó bizonylat 
„Végösszeg:”-gel.): 

 
 
Eredeti sorszám 
(Seq    :    :    ) 

 
 
Eredeti eng. szám 

 
 
(Borravaló:) 

 
 
Összeg OK? 

(kiírásra kerül) 
 
 
Kártya használat (lehet kézi 
bevitel is F gomb 
megnyomását követően)  
 
- A terminál automatikusan 
DCC tranzakciót végez, ha az 
eredeti előengedély DCC volt. 
- Bizonylat nyomtatása a 
lezárt összeggel és a DCC 
devizanem/DCC 
összeg/árfolyam 
információval. 

ELŐENG. TÖRLÉS 
(Teljes törlés) 

 
 
 
 
 

1-Teljes törlés 
 

Eredeti sorszám 
(Seq    :    :    ) 
 
 
Eredeti eng. szám 
 
 
 
Kártya használat (lehet kézi 
bevitel is F gomb 
megnyomását követően) 
  
 
- A terminál automatikusan 
DCC tranzakciót végez, ha az 
eredeti előengedély DCC volt. 
- Bizonylat nyomtatása a 
törlés összegével és a 
devizanem/DCC 
összeg/árfolyam 
információval. 
 
 

ELŐENG. TÖRLÉS 
(Részleges törlés) 

 
 
 
 
 
2-Részleges törlés 
 
 
Törlés összege 
 
 
Eredeti sorszám 
(Seq    :    :    ) 
 
 
Eredeti eng. szám 
 
 
 
Kártya használat (lehet kézi 
bevitel is F gomb 
megnyomását követően)  
 
- A terminál automatikusan 
DCC tranzakciót végez, ha az 
eredeti előengedély DCC volt  
- Bizonylat nyomtatása, ami 
tartalmazza a DCC 
devizanem/DCC 
összeg/árfolyam információkat 
is. 
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