
 
 

                                             
 

 
ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ 

 
a „Hirdetmény Fizetési Pont Elfogadók és Nem Fizetési Pont Elfogadók részére” nevű dokumentum  

 
módosításáról. 

 
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (a 
továbbiakban: Társaság) módosította a „Hirdetmény Fizetési Pont Elfogadók és Nem Fizetési Pont 
Elfogadók részére” nevű dokumentumot (a továbbiakban: Hirdetmény), mely a Társaság fizetési kártya 
elfogadási szolgáltatási tevékenysége körében POS terminálokon végzett fizetési kártya tranzakciók 
elszámolásához kapcsolódó kártyaelfogadási szolgáltatási kondíciókra, feltételekre vonatkozik. 
 
A Hirdetmény a korábbi (2019. március 21-tól érvényes) „Hirdetmény Fizetési Pont Elfogadók és Nem 
Fizetési Pont Elfogadók részére” nevű dokumentumhoz képest 
 

az alábbi változásokat tartalmazza: 
 
1. A Fizetési Pont Elfogadók által fizetendő kártyaelfogadói jutalékok (1. pont) esetében a „Más bank 
által kibocsátott kártyák” vonatkozásában felszámított „Bankközi jutalék” mértéke 
 

a.) a „Visa üzleti hitelkártyák” esetében: 1,35 %-ra változott, 
b.) a „Visa üzleti betéti kártyák” esetében: 1,35 %-ra változott. 

 
2. A Nem Fizetési Pont Elfogadók által fizetendő kártyaelfogadói jutalékok (2. pont) esetében a „Más 
bank által kibocsátott kártyák” vonatkozásában felszámított „Bankközi jutalék” mértéke 
 

a.) a „Visa üzleti hitelkártyák” esetében: 1,35 %-ra változott, 
b.) a „Visa üzleti betéti kártyák” esetében: 1,35 %-ra változott. 

 
A Hirdetmény Társaságunk honlapján 2019. december 18-án került közzétételre. A Hirdetmény új 
Ügyfeleink vonatkozásában: 2020. január 25-tól, míg a közzététel napján már meglévő Ügyfeleink 
vonatkozásában - a pénzforgalmi keretszerződések módosításaként - 2020. február 18-től hatályos. 
 
A módosított Hirdetmény - 2/2019/EH verziószámi megjelöléssel, „Hirdetmény Fizetési Pont Elfogadók 
és Nem Fizetési Pont Elfogadók részére 2020.01.25-től” elnevezéssel - Társaságunk honlapján 
(www.ofsz.hu) a „LETÖLTHETŐ TÁJÉKOZTATÓK” nevű menüpontban (https://ofsz.hu/letoltheto-
tajekozatok/) tekinthető meg a „HATÁLYOS” nevű mappa „KÁRTYAELFOGADÓKNAK” nevű 
almappájában. 
 
Társaságunk - a fentiek alapján - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 
(Pft.) 15. § (1) bekezdése szerint, a 2019. december 18-án már fennálló keretszerződéssel rendelkező 
Ügyfeleink (a továbbiakban: Ügyfél) vonatkozásában - a Hirdetmény módosult tartalma szerint, annak 

http://www.ofsz.hu/


megfelelően – jelen ügyfél-tájékoztatóval kezdeményezi e keretszerződések módosítását azzal, hogy e 
keretszerződések esetében a módosítás javasolt hatálybalépési napja: a Hirdetményben 
meghatározott, 2020. február 18-i hatálybalépési nap (a továbbiakban: javasolt hatálybalépési nap). 
Az Ügyfél a keretszerződés fentiek szerinti módosítását a javasolt hatálybalépési nap előtt is 
elfogadhatja, vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a módosítás a javasolt hatálybalépési napon lép 
hatályba. A módosítás Ügyfél általi elutasítása az Ügyfél fennálló keretszerződése azonnali hatályú 
felmondásának minősül. A Pft. 15. § (3) bekezdése szerint tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a fentiek 
szerinti módosítást az Ügyfél részéről akkor tekintjük elfogadottnak, ha az Ügyfél a javasolt 
hatálybalépési nap előtt nem tájékoztatja arról Társaságunkat, hogy a módosítást nem fogadja el. Az 
Ügyfél a javasolt hatálybalépési nap előtti napig (2019. február 17.) jogosult a keretszerződése azonnali 
hatályú, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes történő felmondására. Amennyiben az 
Ügyfél e jogával a javasolt hatálybalépési nap előtti napig nem él, az O.F.SZ. Országos Fizetési 
Szolgáltató Zrt. a módosítást az Ügyfél vonatkozásában elfogadottnak tekinti. 
 
Budapest, 2019. december 18. 
 

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. 
 
 
Közzétéve a Társaság honlapján (www.ofsz.hu): 2019. december 18. 
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