
 
 

                                             
 

 
ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 

 
a „PÉNZFORGALMI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK”, 

az „ELFOGADÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK”,  
az „AUDITÁLT ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLŐ ESZKÖZ ÚTJÁN, ELEKTRONIKUSAN MEGKÖTÖTT 

PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI”, 
a „Hirdetmény a természetes és nem természetes személyek Fizetési Számláira és kapcsolódó 

szolgáltatásaira vonatkozóan” és  
a „Hirdetmény Fizetési Pont Elfogadók és Nem Fizetési Pont Elfogadók részére”  

nevű általános szerződési feltételi dokumentumok 
 

módosításáról. 
 

A./ Tájékoztatás dokumentumok módosulásáról 
 
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (a 
továbbiakban: Társaság) módosította  
 

a.) „PÉNZFORGALMI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK” (a továbbiakban: PF ÁSZF),  
b.) az „ELFOGADÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK” (a továbbiakban: Elfogadói ÁSZF),  
c.) az „AUDITÁLT ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLŐ ESZKÖZ ÚTJÁN, ELEKTRONIKUSAN MEGKÖTÖTT 

PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI” (a 
továbbiakban: EE ÁSZF),  

d.) a „Hirdetmény a természetes és nem természetes személyek Fizetési Számláira és kapcsolódó 
szolgáltatásaira vonatkozóan” (a továbbiakban: PF Hirdetmény) és  

e.) a „Hirdetmény Fizetési Pont Elfogadók és Nem Fizetési Pont Elfogadók részére” (a 
továbbiakban: Elfogadói Hirdetmény) 

 
 nevű általános szerződési feltételi dokumentumait.  
 

B./ A dokumentumi változások 
 

I. 
 
A PF ÁSZF a 2021. május 15-től érvényes, 1/2021/PFI verziószámú, „PÉNZFORGALMI ÁLTALÁNOS 
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK” nevű dokumentumhoz képest 
 

az alábbi változásokat tartalmazza: 
 
1. A dokumentum 12.7 számú pontja az alábbiakkal egészül ki:  

 



„Fizetési késedelem esetén az Ügyfél a Ptk. rendelkezése alapján a késedelembe esés 
időpontjától kezdődően késedelmi kamatot köteles fizetni. Az O.F.SZ. a fizetési késedelembe 
esett Ügyfél tartozásának teljesítéséig, a mindenkori hatályos Hirdetményben közzétett 
mértékű késedelmi kamatot számítja fel.”    

 
II. 

 
Az Elfogadói ÁSZF a 2021. május 15-től érvényes, 1/2021/ELF verziószámú, „ELFOGADÓI ÁLTALÁNOS 
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK” nevű dokumentumhoz képest 
 

az alábbi változásokat tartalmazza: 
 
1. A dokumentum 5.2.4. számú pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„Fizetési késedelem esetén az Elfogadó a Ptk. rendelkezése alapján a késedelembe esés 
időpontjától kezdődően késedelmi kamatot köteles fizetni. Az O.F.SZ. a fizetési késedelembe 
esett Elfogadó tartozásának teljesítéséig, a mindenkori hatályos Hirdetményben közzétett 
mértékű késedelmi kamatot számítja fel.” 

 
III. 

 
Az EE ÁSZF a 2021. május 15-től érvényes, 1/2021/EE verziószámú, „AUDITÁLT ELEKTRONIKUS 
HÍRKÖZLŐ ESZKÖZ ÚTJÁN, ELEKTRONIKUSAN MEGKÖTÖTT PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSI 
SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI”” nevű dokumentumhoz képest 
 

az alábbi változásokat tartalmazza: 
 

1. A dokumentum 4.4. számú pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„Fizetési késedelem esetén az Ügyfél a Ptk. rendelkezése alapján a késedelembe esés 
időpontjától kezdődően késedelmi kamatot köteles fizetni. Az O.F.SZ. a fizetési késedelembe 
esett Ügyfél tartozásának teljesítéséig, a jelen ÁSZF-ben közzétett mértékű késedelmi kamatot 
számítja fel.” 

 
2. A dokumentum 20.1. számú pontjának, „Egyéb feltételek” része az alábbiakkal egészül ki: 

„A késedelmi kamat mértéke a Ptk. vállalkozások közötti szerződésből eredő fizetési 
késedelemre irányadó kamatmérték + 7,1%.” 
 
3. A dokumentum 25.6.3. számú pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„Fizetési késedelem esetén az Elfogadó a Ptk. rendelkezése alapján a késedelembe esés 
időpontjától kezdődően késedelmi kamatot köteles fizetni. Az O.F.SZ. a fizetési késedelembe 
esett Elfogadó tartozásának teljesítéséig, a jelen ÁSZF-ben közzétett mértékű késedelmi 
kamatot számítja fel.” 
 

IV. 
 
A PF Hirdetmény a 2020. december 15-től érvényes, 2/2020/PH verziószámú, „Hirdetmény a 
természetes és nem természetes személyek Fizetési Számláira és kapcsolódó szolgáltatásaira 
vonatkozóan” nevű dokumentumhoz képest 
 

az alábbi változásokat tartalmazza: 



 
1. A dokumentum 1. számú pontjának („Lakossági Fizetési Számla csomag díjszabása és egyes 

feltételei”) „Egyéb feltételek” része az alábbiakkal egészül ki: 
 

„A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:48. § (1) szerinti késedelmi kamat.” 
 

2. A dokumentum 2. számú pontjának („Üzleti Fizetési Számla csomag díjszabása és egyes 
feltételei”) „Egyéb feltételek” része az alábbiakkal egészül ki: 
 
„A késedelmi kamat mértéke a Ptk. vállalkozások közötti szerződésből eredő fizetési 
késedelemre irányadó kamatmérték + 7,1%.” 

 
V. 

 
Az Elfogadói Hirdetmény a 2020. január 25-től érvényes, 2/2019/EH verziószámú, „Hirdetmény Fizetési 
Pont Elfogadók és Nem Fizetési Pont Elfogadók részére” nevű dokumentumhoz képest 
 

az alábbi változásokat tartalmazza: 
 

1. A dokumentum 4. számú pontjának, „Egyéb díjak” része az alábbiakkal egészül ki: 

„A késedelmi kamat mértéke a Ptk. vállalkozások közötti szerződésből eredő fizetési 
késedelemre irányadó kamatmérték + 7,1%.” 

 
C./ A változások közzétételének módja, ideje 

 
A módosult dokumentumok Társaságunk honlapján (www.ofsz.hu) az alábbi időpontban kerültek 
közzétételre (a továbbiakban - dokumentumonként külön-külön -: Közzététel Napja):  
 

o PF ÁSZF: 2021. június 30. 
o Elfogadói ÁSZF: 2021. június 30. 
o EE ÁSZF: 2021. június 30. 
o PF Hirdetmény: 2021. június 30. 
o Elfogadói Hirdetmény: 2021. július 07. 

 
D./ A dokumentumok elérhetősége 

 
A módosított dokumentumok Társaságunk honlapján (www.ofsz.hu) a „Letölthető tájékoztatók” nevű 
menüpontban (https://ofsz.hu/letoltheto-tajekozatok/) a „Hatályos” nevű mappában érhetők el, 
tekinthetők meg és tölthetők le az alábbiak szerint: 
 

a.) PF ÁSZF:  
o „Pénzforgalmi ÁSZF 2021.09.01-től” elnevezéssel,   
o 2/2021/PFI verziószámi megjelöléssel,  
o a mappa „Lakossági ügyfeleknek”, illetve „Vállalati ügyfeleknek” nevű almappájában, 

 
b.) Elfogadói ÁSZF:  

o „Elfogadói Általános Szerződési Feltételek 2021.09.01-től” elnevezéssel,  
o 2/2021/ELF verziószámi megjelöléssel,  
o a mappa „Kártyaelfogadóknak” nevű almappájában, 

 

http://www.ofsz.hu/
http://www.ofsz.hu/
https://ofsz.hu/letoltheto-tajekozatok/
https://ofsz.hu/wp-content/uploads/2021/06/Penzforgalmi-ASZF_20210901_fin.pdf
https://ofsz.hu/wp-content/uploads/2021/06/Elfogadoi-ASZF_20210901_fin.pdf


c.) EE ÁSZF:  
o „Elektronikusan kötött pénzforgalmi szerződések általános szerződési feltételei 

2021.09.01-től” elnevezéssel,  
o 2/2021/EE verziószámi megjelöléssel,  
o a mappa „Vállalati ügyfeleknek”, illetve „Kártyaelfogadóknak” nevű almappájában, 

 

 
d.) PF Hirdetmény:  

o „Pénzforgalmi Hirdetmény 2021.09.01-től” elnevezéssel,  
o 1/2021/PH verziószámi megjelöléssel,  
o a mappa „Lakossági ügyfeleknek”, illetve „Vállalati ügyfeleknek” nevű almappájában, 

 
e.) Elfogadói Hirdetmény:  

o ”Elfogadói Hirdetmény 2021.09.01-től” elnevezéssel,  
o 1/2021/EH verziószámi megjelöléssel,   
o a mappa „Lakossági ügyfeleknek”, illetve „Vállalati ügyfeleknek” nevű almappájában. 

 
E./ A változások hatálybalépése és az ehhez kapcsolódó jogszabályi ügyféli jogok 

gyakorolhatósága 
 
A módosult PF ÁSZF, Elfogadói ÁSZF, EE ÁSZF és PF Hirdetmény 
 

a.) a Közzététel Napját követő naptól számított időben a Társasággal pénzforgalmi 
keretszerződést kötő Ügyfelek (a továbbiakban: Új Ügyfél) vonatkozásában 2021. szeptember 
01-től kezdődően,  

b.) a Közzététel Napján a Társasággal pénzforgalmi keretszerződéssel már jogviszonyban álló 
Ügyfelek (a továbbiakban: Meglévő Ügyfél) vonatkozásában - a pénzforgalmi keretszerződés 
módosításaként – 2021. szeptember 01-től kezdődően  
 
hatályos, az alábbiak szerit. 

 
A módosult Elfogadói Hirdetmény: 
 

a.) Új Ügyfél vonatkozásában 2021. szeptember 01-től kezdődően,  
b.) Meglévő Ügyfél vonatkozásában - a fizetési kártya elfogadási pénzforgalmi szolgáltatás 

vonatkozásában megkötött pénzforgalmi keretszerződés módosításaként – 2021. szeptember 
08-től kezdődően  
 
hatályos, az alábbiak szerint. 

 
Társaságunk - a fentiek alapján - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 
(Pft.) 15. § (1) bekezdése szerint, a Meglévő Ügyfeleink (a továbbiakban: Ügyfél) vonatkozásában – a 
PF ÁSZF, az Elfogadói ÁSZF, az EE ÁSZF, a Pénzforgalmi Hirdetmény és az Elfogadói Hirdetmény 
módosult tartalma szerint, annak megfelelően – jelen ügyfél-tájékoztatóval kezdeményezi e 
pénzforgalmi keretszerződések módosítását azzal, hogy e keretszerződések esetében a módosítás 
javasolt hatálybalépési napja: az e dokumentumokban meghatározott, 2021. szeptember 01-i (illetve 
az Elfogadói Hirdetmény esetében: 2021. szeptember 08-i) hatálybalépési nap (a továbbiakban: 
Javasolt Hatálybalépési Nap).  
 
Az Ügyfél a pénzforgalmi keretszerződése fentiek szerinti módosítását a Javasolt Hatálybalépési Nap 
előtt is elfogadhatja, vagy elutasíthatja. Elfogadás esetén a Társaság által javasolt módosítás a 
Javasolt Hatálybalépési Napon lép hatályba.  

https://ofsz.hu/wp-content/uploads/2021/06/Penzforgalmi-Hirdetmeny_20210901_fin.pdf


 
A módosítás Ügyfél általi elutasítása a fennálló pénzforgalmi keretszerződés Ügyfél általi azonnali 
hatályú felmondásának minősül.  
 
A Pft. 15. § (3) bekezdése szerint tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a fentiek szerinti módosításokat az 
Ügyfél részéről akkor tekintjük elfogadottnak, ha az Ügyfél a Javasolt Hatálybalépési Nap előtt nem 
tájékoztatja arról Társaságunkat, hogy a módosításokat nem fogadja el.  
 
Az Ügyfél a Javasolt Hatálybalépési Nap előtti napig (2021. augusztus 31., illetve az Elfogadói 
Hirdetmény esetében: 2021. szeptember 07.) jogosult a pénzforgalmi keretszerződése azonnali 
hatályú, díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondására. Amennyiben az Ügyfél e 
jogával a Javasolt Hatálybalépési Nap előtti napig nem él, akkor az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató 
Zrt. a módosításokat az Ügyfél vonatkozásában az Ügyféllel fennálló pénzforgalmi jogviszonyban 
elfogadottnak tekinti. 
 
Budapest, 2021. június 30. 
 
 
 

Dr. Feith Zoltán Csaba sk. 
Vezérigazgató 


