
 

 
      

HIRDETMÉNY 
 

a Magyar Posta Pénzforgalmi Általános Szerződési Feltételeit érintő módosításairól 
 

Közzétéve: 2020. október 6. 
  
1.    A Magyar Posta 2021. január 1-ei hatályba lépéssel módosítja a Pénzforgalmi Üzletszabályzatának 4. 
számú – A készpénzátutalási megbízás nyomtatvány műszaki leírása, alkalmazása, forgalmazási feltételei és 
bevizsgálása – elnevezésű mellékletét, valamint a Postai számlabefizetési megbízás Üzletfeleknek szóló Általános 
Szerződési Feltételének 2. számú – Postai számlabefizetési megbízás nyomtatvány műszaki leírása, kitöltési 
útmutatója, alkalmazása, bevizsgálása és forgalmazásának feltételei – elnevezésű mellékletét.   
 
  
A módosítás eredményeképpen a készpénzátutalási megbízás valamint a postai számlabefizetési megbízás 
nyomtatványok egyes műszaki paraméterei változnak, a postai QR kód feltüntetésének nagyobb terület kerül 
kialakításra, valamint a gyártható készpénzátutalási megbízás és postai számlabefizetési megbízások típusai 
csökkennek.  
  
  
2.    Az alábbiakban felsorolt Általános Szerződési Feltételekben az információ-és adatszolgáltatás, valamint a 
feladóvevény-másodpéldány szolgáltatások postai szolgáltatóhelyen történő kezdeményezésének lehetősége 
pontosításra kerül olyan módon, hogy a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tévő postai szolgáltatóhelyekről a 
Posta honlapján lehet tájékozódni. A változás 2020. november 6-tól lép hatályba.   
 
  

✓ A Magyar Posta Egyes Pénzforgalmi Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei  
 
  

✓ A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei A Belföldi postautalvány szolgáltatás és a hozzá 
kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez  

 
  

✓ A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei a készpénzátutalási megbízás és postai számlabefizetési 
megbízás Automatán kezdeményezett befizetéséhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevételéhez a 
szolgáltatást igénybe vevő Megbízó/Befizető ügyfelek részére  

 
  

✓ A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei készpénzátutalási megbízás és postai számlabefizetési 
megbízás Postai kód (QR-kód) mobiltelefon alkalmazás használatával történő kiegyenlítéséhez kapcsolódó 
szolgáltatás igénybevételéről a szolgáltatást igénybe vevő Megbízó/Befizető ügyfelek részére  

 
  

✓ A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei készpénzátutalási megbízás és postai számlabefizetési 
megbízás – más szolgáltató által üzemeltetett mobiltelefonos applikációjába beépülő – Postai kód (QR-kód) 
olvasására kialakított informatikai alkalmazáson keresztül kezdeményezett szolgáltatás igénybevételéről a 
szolgáltatást igénybe vevő megbízó/befizető ügyfelek részére  

 
  

✓ A Magyar Posta Általános Szerződési Feltételei készpénzátutalási megbízás és postai számlabefizetési 
megbízás más szolgáltató által üzemeltetett, Postai kód (QR-kód) olvasására kialakított informatikai 
alkalmazáson keresztül kezdeményezett fizetési szolgáltatásról a szolgáltatást igénybe vevő 
megbízó/befizető ügyfelek részére  

 
  



✓ A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÉSZPÉNZÁTUTALÁSI MEGBÍZÁS 
SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ a szolgáltatást postai szolgáltatóhelyen igénybe vevő 
Megbízó/Befizető részére  

 
  

✓ A MAGYAR POSTA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A POSTAI SZÁMLABEFIZETÉSI 
MEGBÍZÁS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ a szolgáltatást postai szolgáltatóhelyen igénybe vevő 
Megbízó/Befizető részére  

 
  
  
2020. október 6.  
                                                                                     Magyar Posta Zrt.  


