
 
 

                                             
 

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 
 

a „PÉNZFORGALMI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK”, 
az „ELFOGADÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK” és  

az „AUDITÁLT ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLŐ ESZKÖZ ÚTJÁN, ELEKTRONIKUSAN MEGKÖTÖTT 
PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI” nevű 

dokumentumok 
 

módosításáról. 
 
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), az „ELFOGADÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK” (a továbbiakban: 
Elfogadói ÁSZF) és az „AUDITÁLT ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLŐ ESZKÖZ ÚTJÁN, ELEKTRONIKUSAN 
MEGKÖTÖTT PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI” (a 
továbbiakban: EE ÁSZF) nevű dokumentumait.  
 
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 dokumentumnak - a pénzforgalmi jogviszony megszűnésének, felmondásának egyes 

feltételeit szabályozó - 11.3 számú pontja – figyelemmel a Magyar Nemzeti Banknak a 
2021. július 30-án kelt, 330844-1/2021. számú, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására 
irányuló keretszerződések felmondására vonatkozó fogyasztói jogosultság biztosítása 
tárgyában kiadott vezetői körlevelében (a továbbiakban: „MNB vezetői körlevél”) 
megfogalmazott szektorális elvárásokra – a dokumentumból elhagyásra került. 

2. Az 1. pont szerinti változással együtt a dokumentum 11.4.-11.12. (tartalmukban meg nem 
változott) pontjai – az 1. pont szerinti változással összhangban – 11.3.-11.11. pontokra 
számozódtak át.  

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

az alábbi változásokat tartalmazza: 
 
3. A dokumentum 8.7. számú pontja – figyelemmel az MNB vezetői körlevélben 

megfogalmazott szektorális elvárásokra – a dokumentumból elhagyásra került. 
4. A 3. pont szerinti változással együtt a dokumentum 8.8.-8.9. (tartalmukban meg nem 

változott) pontjai – a 3. pont szerinti változással összhangban – 8.7.-8.8. pontokra 
számozódtak át.  

 



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: 
 

5. A dokumentum 11.5. számú pontja – figyelemmel az MNB vezetői körlevélben 
megfogalmazott szektorális elvárásokra – a dokumentumból elhagyásra került. 

6. Az 5. pont szerinti változással együtt a dokumentum 11.6-11.19. (tartalmukban meg nem 
változott) pontjai – az 5. pont szerinti változással összhangban – 11.5.-11.18. pontokra 
számozódtak át.  

 
A módosult dokumentumok Társaságunk honlapján (www.ofsz.hu) 2021. augusztus 17-én kerültek 
közzétételre.  
 
A módosult dokumentumok Ügyfeleink vonatkozásában 2021. augusztus 18-tól kezdődően hatályosak. 
 
A dokumentumok szövegi módosításai – az MNB vezetői körlevél szerinti körben - a pénzforgalmi 
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvénynek (Pft.) a pénzforgalmi keretszerződés 
megszüntetésére vonatkozó, 17. § (1) bekezdése szerinti jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelést 
szolgálják, az azzal szövegileg ellentétes keretszerződési rendelkezések alkalmazásának az 
elhagyásával. A dokumentumok szövegi módosításai ez alapján nem minősülnek a pénzforgalmi 
keretszerződések Pft. 15. § (1) bekezdése szerinti, a pénzforgalmi szolgáltató által kezdeményezett 
módosítási javaslatainak. Erre figyelemmel a módosított PF ÁSZF, a módosított Elfogadói ÁSZF és a 
módosított EE ÁSZF hatálybalépésével kapcsolatban a Pft. 15. § (1)-(3a) bekezdései szerinti eljárást a 
Társaság nem alkalmazza. 
 
A módosított PF ÁSZF - 3/2021/PFI verziószámi megjelöléssel, „Pénzforgalmi ÁSZF 2021.08.18-tól” 
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. 
 
A módosított Elfogadói ÁSZF - 3/2021/ELF verziószámi megjelöléssel, „Elfogadói Általános Szerződési 
Feltételek 2021.08.18-tól” elnevezéssel - Társaságunk honlapján (www.ofsz.hu) a „Letölthető 
tájékoztatók” nevű menüpontban (https://ofsz.hu/letoltheto-tajekozatok/) a „Hatályos” nevű mappa 
„Kártyaelfogadóknak” nevű almappájában tekinthető meg. 
 
A módosított EE ÁSZF - 3/2021/EE verziószámi megjelöléssel, „Elektronikusan kötött pénzforgalmi 
szerződések általános szerződési feltételei 2021.08.18-tól” elnevezéssel - Társaságunk honlapján 
(www.ofsz.hu) a „Letölthető tájékoztatók” nevű menüpontban (https://ofsz.hu/letoltheto-
tajekozatok/) a „Hatályos” nevű mappa „Vállalati ügyfeleknek”, illetve „Kártyaelfogadóknak” nevű 
almappájában tekinthető meg. 
 
Budapest, 2021. augusztus 16. 
 
 

Dr. Feith Zoltán Csaba sk. 
Vezérigazgató 

 
 
Közzétéve a Társaság honlapján (www.ofsz.hu): 2021. augusztus 17-én. 
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