
 
 

                                             
 

ÜGYFÉL-TÁJÉKOZTATÓ 
 
a „Hirdetmény a természetes és nem természetes személyek Fizetési Számláira és kapcsolódó 
szolgáltatásaira vonatkozóan” nevű dokumentum  

 
módosításáról. 

 
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (a 
továbbiakban: Társaság) módosította a „Hirdetmény a természetes és nem természetes személyek 
fizetési számláira és kapcsolódó szolgáltatásaira vonatkozóan” nevű dokumentumát (a továbbiakban: 
Hirdetmény), mely a Társaság pénzforgalmi szolgáltatási tevékenysége körében vezetett Lakossági 
Fizetési Számlák és Üzleti Fizetési Számlák (a továbbiakban együtt: Számlák) díjaira, költségeire és 
egyéb fizetési kötelezettségeire, illetve a Számlákhoz kapcsolódó egyes kondíciókra, feltételekre 
vonatkozik. 
 
A Hirdetmény a korábbi, 2/2019/PH verziószámú, 2019. június 26-tól érvényes „Hirdetmény a 
természetes és nem természetes személyek fizetési számláira és kapcsolódó szolgáltatásaira 
vonatkozóan” nevű dokumentumhoz képest  

 
az alábbi változásokat tartalmazza: 

 
1. Bevezetésre kerültek az un. Azonnali Fizetési Rendszerhez (AFR) és egyes elemeihez (azonnali 

átutalás, másodlagos számlaazonosítók) kapcsolódó szabályok. 
2. Meghatározásra került az azonnali átutalás tranzakciós díja. 
3. Meghatározásra kerültek az un. „másodlagos számlaazonosító” Számlához történő 

hozzárendelésének, módosításának, törlésének és kötelező éves érvényességi 
felülvizsgálatának egyeztetési díjai. 

4. A havi díjba foglalt, korlátlanul igénybe vehető, díjmentes szolgáltatások közé bekerült a 
„Számla feletti rendelkezésre jogosult megadása, visszavonása”. 

5. A hatósági átutalási megbízás, illetve átutalási végzés teljesítése a Lakossági számlacsomag 
esetében díjkötelessé vált. 

6. Egyes díjak esetében Díjterhelési Idő került meghatározásra, pontosan megállapítva azt az 
időpontot, amikor az adott díjat az O.F.SZ. Zrt. közvetlenül terheli az Ügyfél számláján. 

7. Egyes díjak esetében pontosításra került a díj esedékessége, a tárgyhónapot követő hónap első 
munkanapjának 00.00 órájában meghatározva.  

8. Az „ismétlődő forint átutalás” nevű fizetési megbízás neve „rendszeres átutalás” névre 

változott. 

 
A Hirdetmény Társaságunk honlapján (www.ofsz.hu) 2020. január 02-án került közzétételre.  
 
A Hirdetmény 2020. március 02-án lép hatályba. 
 

http://www.ofsz.hu/


A Hirdetmény a közzététel napján már meglévő Ügyfeleink vonatkozásában a pénzforgalmi 
keretszerződések módosításaként lép hatályba. 
 
A Hirdetmény a közzétételt követően létrejött szerződéses viszonyokban a pénzforgalmi 
keretszerződések módosításaként lép hatályba. 
 
A módosított Hirdetmény - 3/2019/PH verziószámi megjelöléssel, „Hirdetmény természetes és nem 
természetes személyek részére 2020.03.02-től” elnevezéssel - Társaságunk honlapján (www.ofsz.hu) a 
„Letölthető tájékoztatók” nevű menüpontban (https://ofsz.hu/letoltheto-tajekozatok/) a „Hatályos” 
nevű mappa „Lakossági ügyfeleknek”, illetve „Vállalati ügyfeleknek” nevű almappájában tekinthető 
meg. 
 
Társaságunk - a fentiek alapján - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 
(Pft.) 15. § (1) bekezdése szerint, a 2020. január 02-án már fennálló keretszerződéssel rendelkező 
Ügyfeleink (a továbbiakban: Ügyfél) vonatkozásában - a Hirdetmény módosult tartalma szerint, annak 
megfelelően – jelen ügyfél-tájékoztatóval kezdeményezi e keretszerződések módosítását azzal, hogy e 
keretszerződések esetében a módosítás javasolt hatálybalépési napja: a Hirdetményben 
meghatározott, 2020. március 02-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 (2020. március 01.) 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 31. 
 
 
 

Dr. Feith Zoltán sk. 
Vezérigazgató 

 
 
 
Közzétéve a Társaság honlapján (www.ofsz.hu): 2020. január 2-án. 
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