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SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS 
Fizetési Számla váltásának kezdeményezéséhez 

 
 

Alulírott, .........................................................  (születési név:……………………………………………………………….; 
születési hely, idő:…………………………………………………………; lakcím:………………………………….……………………..; 
szem.ig. száma:……………………………………), mint a ………………………………………………..-nél vezetett fizetési-
számla tulajdonos, a fizetési számla váltásáról szóló 263/2016. (VIII. 31.) számú Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Korm. rend.) 3. §-ában foglaltak szerint ezúton megbízom és meghatalmazom az O.F.SZ. 
Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (székhely: 1121 Budapest, Tállya utca 23. ; cégjegyzékszám: 01-10-
047548; adószám: 24134291-1-43; a továbbiakban: O.F.SZ. Zrt.) pénzforgalmi szolgáltatót, hogy jelen 
dokumentumban foglalt nyilatkozataim szerint részemre pénzforgalmi szolgáltatást nyújtson. 
 

I.) Korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, és a nála vezetett fizetési 
számla száma: 

 
 .................................................................................................................................................................... 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 

I.) Hozzájárulok, hogy1: 
- jelen meghatalmazásomban megjelölt napon a fizetési számlámon fennmaradó pozitív 

egyenleget a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató átutalja az O.F.SZ. Zrt.-nél nyitott és 

vezetett ………………………………………………………………………………….számú fizetési számlára;    □ 

- a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számlát megszüntesse a 
fizetésiszámla-szerződésben meghatározott felmondási idő kikötése esetén a megjelölt naptól 
számítottan a felmondási idő leteltekor, felmondási idő hiányában a jelen 

meghatalmazásomban alább megjelölt napon:            □ 

 
 .....................................................................................................................................  
 

II.) Nyilatkozom, hogy nincs további fennálló kötelezettségem a szóban forgó fizetési számlám 
tekintetében. 

 
Van fennálló kötelezettségem/Nincs fennálló kötelezettségem2 
 

III.) Nyilatkozom, hogy a számlaváltással érintett alábbi fizetési műveletek átvételét kérem3: 
 

- beérkező ismétlődő átutalás       □  

 
 

 

                                                           
1 Kérjük tegyen egy X-et a jelölő négyzetbe, amennyiben a pontban említett tevékenység végrehajtását kéri! 
2 Megfelelő szövegrész aláhúzandó 
3 Kérjük, tegyen egy X-et a jelölő négyzetbe, amennyiben kéri a megadott fizetési műveletet! 
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IV.) Nyilatkozom, hogy az O.F.SZ. Zrt. helyett inkább magam végzem a beérkező ismétlődő 
átutalások fizetési feleinek értesítésével összefüggő feladatokat, így tehát tájékoztatom a 
fizetési számlámra ismétlődően átutalást teljesítő fizető feleket azok számlavezető 
pénzforgalmi szolgáltatói az O.F.SZ. Zrt.-nél vezetett fizetési számlámról4. 

 

- igen, én végzem a fenti tájékoztatást                     □ 

- nem kívánom magam végezni a tájékoztatást       □ 

- nincs ilyen fizetési művelet                                       □ 

 
V.) Amennyiben az V.) pontnál a „nem kívánom magam végezni a tájékoztatást” választotta, csak 

abban az esetben kell kitölteni ezt a pontot! 
 

Nyilatkozom, hogy a beérkező ismétlődő átutalásokat kezdeményező felek postai vagy 
elektronikus elérését biztosító adatai, kapcsolattartó személyek eléréséhez szükséges adatok az 
alábbiak: 
 
 

Fél megnevezése 
Fél postai vagy 

elektronikus 
elérhetősége 

Kapcsolattartó személy 
megnevezése 

Kapcsolattartó személy 
elérhetősége 

    

    

    

 
 
 

VI.) Nyilatkozom, hogy tudomással bírok arról, hogy az O.F.SZ. Zrt. nem végez és nem fogad  
- rendszeres átutalási megbízásokat és 
- beszedési megbízásokat. 

 
                                                           
4 Kérjük, tegyen egy X-et a megfelelő négyzetbe! 
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VII.) Nyilatkozom és hozzájárulok ahhoz, hogy a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltató 

jelen meghatalmazással érintett mértékben kiadja, az O.F.SZ. Zrt. pedig átvegye és kezelje 
adataimat a fizetési számla váltás folyamatának lebonyolításához szükséges mértékben. 

 
VIII.) Felmentem a korábbi számlavezető pénzforgalmi szolgáltatót titoktartási kötelezettsége alól 

a fizetési számla váltás folyamatának lebonyolításához szükséges mértékben.  
 

 
 
Kelt: Budapest, 2016……………………………………………………… 
 
 
  ............................................................. 
 aláírás 
 

 

 

ÁTVÉTELI IGAZOLÁS 

 

Alulírott,………………………………………………………….., az O.F.SZ. Zrt. munkavállalója a Számlaváltási 

Meghatalmazást alulírott napon és helyen átvettem, a fizetési számla váltást kezdeményező 

meghatalmazót azonosítottam. 

 

Budapest, 2016…………………………………………………… 
 
 
  ............................................................. 
 aláírás 
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